Fåglar vid Välen 2009
Stig Fredriksson

Årets mest betittade Välenfågel bör silkeshägern ha
varit, med 102 svalare (Svalan-rapportörer), samt
ett okänt antal som inte rapporterar på denna
nyttiga sajt. Detta var dock inte första silkeshägern
på lokalen, en adult fågel sågs redan 2003.
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Fåglar vid Välen 2009
Denna stadsnära fågellokal är den lokal som näst efter Torslandaviken har flest
svalare, besökare som rapporterar på Svalan. Liksom för andra Göteborgslokaler
är det ett fåtal flitiga som svarar för en stor del av observationerna. De sex personer
som svalat mest från Välen svarar tillsammans för närmare hälften av samtliga svalade observationer! År 2009 besöktes Välen av 172 svalare, därav 69 med färre än
fem rapporter och 39 som endast rapporterade en fågel, i hälften av fallen en silkeshäger.
Rapporten bygger på 9 579 rapporter, vilka noga sovrats och utvalts för att ge
en balanserad och så verklig bild av Välens fågelbestånd som möjligt. För att denna
rapport ska bli så läsvänlig som möjligt har kommentarfältet utnyttjats maximalt,
vilket betyder att de som skriver där har blivit överrepresenterade i rapporten.
För sammanställningen har ofta kommentarerna väsentlig betydelse.
Antalet observerade och rapporterade arter var under året 149 vilket är lägre
än året före, då 155 arter rapporterades på Svalan. En översikt på svalade arter från
år 2000 och framåt visar att man kan räkna med drygt 150 observerade fågelarter
under ett år. Antalet besökare är nu så stort och bevakningen så grundlig att detta
antagligen är näst intill maximal nivå, men det skadar ju inte att försöka...
Antalet besöksdagar under året var 295 dagar, vilket gör Välen till den mest
välbevakade fågellokalen i Göteborgstrakten efter Torslandaviken och Slottsskogen.
Dagar och rapporter är föredömligt jämnt fördelade över årets alla månader som så:
27-24-27 / 27-28-22 / 24-26-26 / 25-19-20. Vid varje artnamn anges antal dagar då
art svalats inom parentes; denna metod kan fungera vid Välen för att ge en uppfattning om en arts förekomst under året; enär besöken och rapporterna här är så
många.
Rapportörerna tackas varmt, de är förutsättningen och orsaken till att denna
sammanställning sett dagens ljus. De förutsätts själva svara för sina observationers
riktighet. Eventuella fel i rapporten har jag efter bästa förmåga försökt minimera.
Kompletteringar, synpunkter och beröm tar jag gärna emot, men jag tycker faktiskt
detta är roligt. Tacka också de som konstruerat
detta superba rapportsystem genom att
rapportera och att hjälpa
andra på traven.

Svala mera!
Varma hälsningar
Stig Fredriksson
Majorna 24/1 2011
www.naturstig.se
naturstig@comhem.se

Välensvalare 2009
Denna Göteborgstraktens närmaste fågellokal besöks av massor
av skådare. Vissa är svalare (rapporterar på Svalan) och tack vare er
går det att göra en rapport som denna, er leve! De som förekommer
mer konkret i rapporten anges nedan med initialer. Samtliga svalare
finns dock med i redovisningen av månadsobsar på artöversikterna.
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Hans Börjesson
Stefan Andersson
Ulf Sjögren
Uno Unger
Thomas Karlsson
Bert Olsson
Jan Mogol
Hans-erik Hermansson
Birger Kaiser
Jan Krantz
Per Boström

187
161
161
160
159
153
144
142
137
137
137

Antal rapporter
Totalt 9533
Hans Erik Hermansson
Uno Unger
Thomas Karlsson
Stefan Andersson
Hans Börjesson
Bert Olsson
Jan Krantz
Per Boström
Disa Nyberg
Jan Mogol

960
903
820
776
740
673
467
375
323
260

Rapporter/mån Välen 2009
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

130
126
118
111
105
96
83
80
75
74
74

Hösten kom med tillfälligt första återbesök
av en ensam sångsvan 10/10 (SA, US, BLD).
Sträcket var inte lika rikligt observerat som vår1/1-14/12
sträcket; 1/11 flög 8 ex över (VT), 29/11 17 ex
1-3-14 / 9-11-6 / 1-1-5 / 14-8-3
(BO), 30/11 14 ex HH) och 11/12 13 ex (PK). Den
På nyårsdagen flög 7 ex förbi viken (KJ), men de i
19/12 sågs 10 ex över fågeltornet åt SV (JM),
viken rastande dröjde till slutet av februari, 25/2 då
20/12 sträckte 2 ex åt N (IS, LE) och 23/12 kom 5
4 ex låg i yttre viken (KJ). Sedan fanns här ett par,
ex förbi Välen ut mot Marholmen (JK). Årets sista
men någon gång flera; 6 ex 4/3 (TK), den 7/3
dagar fanns 5 ad + 2 1K-fåglar innerst i viken
fanns 9 ex (AN), hanen i det ena paret förföljde
(PB).
det andra paret med tydligt uppspända vingar
(UU). Ett par rapporteras vid många tillfällen hela
våren, någon gång 2-3 extra ad. Den 11/6 fanns 4 Grågås (72)
ex, 1 par med minst 2 små ungar i yttre delen av
20/1-12/9
viken. Ungarna satt mestadels på honans
rygg (UU). Den 23/6 anges par med 3 pulli (JM). 1-0-11 / 23-20-13 / 1-0-2 / 0-0-1
I september ökar antalet adulta svanar nå- Mitt i vintern flög en grågås över 20/1 åt SV (IN),
got, 14/9 sågs 8 ex i yttre delen av Välen (JK), 7 sedan dröjde det tills lite nordsträckare inledde
säsongen med 11+3 ex 4/3 (JK) och 7 ex (SA)
ex i inre delen någon timme senare (UU). Den
och 4 ex (UU) passerade 14/3. Ännu en sträckan18/10 rapporteras 10 ex (JM, SA). De lite större
antalen rapporteras ofta i yttre viken. En 1K-fågel de flock under våren, 6 ex 28/3 (SA), annars var
det alltid några betande gäss på ängarna bland
födosökte 28/11(TK, JM).
korna fram till 10/5. Då sågs 6 ad med 5 pulli (SA,
TK). Dessa ungar sågs sedan vid upprepade tillMindre sångsvan (1)
fällen fram till 22/6 (SA).
Sedan sågs arten bara vid några tillfällen: 5
Den 21/3 sträckte 3 ex lite bakom en flock med 25
ex åt söder 5/9 vid Kviberget (PL, JS, MM) och 10
sångsvanar (KJ).
ex åt söder 12/9 (HB). Detta var årets sista observation med undantag av 2 ex 12/12 (US).

Knölsvan (76)

Sångsvan (57)

6/1-7/6, 10/10-28/12
14-7-15 / 2-1-1 / 0-0-0 / 1-5-11
Ett adult par med 6 juv låg i mindre vak strax utanför åmynningen 6/1. Medan jag (UU) var där anlände dessutom ytterligare ett adult par söderifrån
och anslöt sig till familjeflocken. Resten av denna
månad rapporteras 4 ad + 2 2K 10/1 (SSV, SM)
och 11/1 (BK), samt 7 ad + 5 2K 25/1 (AN). Däremellan rapporteras nästan dagligen 2-6 sångsvanar utan angivande av ålder.
Antalet närvarande sångsvanar ökar till 12
ex 9/2 (KJ) och 13 ex 22/2 (JN, JR). I början på
mars kom sträckande förbi: 10/3 11 ex (BO), 15/3
34 ex i en flock (UU), 18/3 40+30+4 (HB) och 21/3
20+25+14 (KJ). Ibland rastade de ; 17/3 fanns 10
ex på Stora Ängen (JK). Ytterligare några flockar
passerade 28/3 4 ex (OW) och 17/4 10 ex (KN).
Därefter inträffade sommarstiltje, och arten sågs
endast ett par gånger i maj och juni, varje gång
med ett par: 15/5 2 ex (SA) och 7/6 2 ex TK).

Vitkindad gås (73)
23/3-29/8
0-0-4 / 24-20-15 / 7-3-0 / 0-0-0
Den första observationen var 7 ex 21/3 (HH), därefter fanns länge ett ensamt par men 9/4 blev de
11 ex (ME) och detta antal höll sig under hela våren. Ofta rapporteras färre än så, men 11 ex rapporteras ytterligare 6 gånger fram till 3/5 (HB, SA),
endast 19/4 var de flera, 16 ex (AN).
Ungar uppträdde 21/5, par med 3 ungar
(JM, SA). Den 24/5 rapporteras att paret mist en
unge (SA). 27/5 fortfarande 2 pulli (HB), 2/6 endast 1 unge (AW). Den 11/6 fanns 41 ad inklusive
3 par med 1, 1 resp. 3 ungar. De höll till i beteshagen på Näsetsidan (UU). Ungfåglar rapporteras
sedan par med 3 1K 10/7 och 21/7 (UU). I juli
minskade antalet från 30-40 ex till 3-5 ex vilket höll
i sig tiden ut till 21/7. 8/8 fanns här 22 ex, sista
observationen var 1 ex 29/8 (TK).

Kanadagås (161)

Bläsand (24)

2/1-28/12

4/3; 21/7-27/10

5-8-25 / 22-17-11 / 16-14-16 / 15-7-5
En av de arter som rapporterats flest dagar, ofta i
flockar betande bland boskapen i bästa sämja.
Den 13/1 ca 100 ex (HH). Vinterflockar rör
sig; 14/2 flög 17 ex S (EW) och 4/3 15 ex N (JK).
Antalet varierade sedan under vintern, ofta rapporteras 10-30 ex men 7/3 fanns 67 ex (TK) och 17/3
86 ex på Stora ängen (JK). Vårens högsta antal
kom 21/3 med 134 ex (DG, LB).
Första ungar sågs 6/5 då bland 42 ad även
fanns ett par med 4 små dungar (UU). 8/5 sågs 13
ad och 6+4 pulli. Den senare kullen attackerades
av kråkor, men 5-6 andra kanadagäss kom för att
hjälpa till att skydda dem (TK). Antalet kullar ökade, 10/5 noterades 40 ad och 19 pulli i fem kullar
(SA), samma dag rapporteras 10 1K-fåglar från 34 kullar (TK). Den 14/5 räknades 84 ad och 33
pulli (OB, AN), men antalet ökade, 17/5 60 ad, 46
pulli (GG). Fortsatta flitiga rapportörer fick 18/5
ihop 20 ad + 34 pulli (DN) och 25/5 84 ad + 25 1K
(TK).
Den 11/6 konstaterades 110 ad + minst 40 ungar
(UU).
Därefter blev ungarna likstora med sina
föräldrar och räknarna kunde inte skilja på adulta
och 1K-fåglar. Dock höll sig flockarna kvar, 1/8
fanns 135 ex (JM), 10/8 110 ex (HB), 29/8 101 ex
1K+ (TK), 110 ex 18/10 (JE, RE) och 29/10 150 ex
(JR, MH). En del bet sig fast trots vinter, 40 ex
fanns 4/12 (PB), men 7 ex sträckte åt SO 5/10
(HH).

0-0-1 / 0-0-0 / 3-5-9 / 6-0-0
Den 4/3 höll en hona till I sällskap med gräsänder i
inre delen (UU). Den 21-23/7 fanns hane i eklipsdräkt här (UU, US, PB), dagen därpå rapporterades också en bläsand (ME). Efter en månads uppehåll sågs 3 honfärgade fåglar 26/8-3/9 varav
åtminstone 1 är en hane i eklips. (HB).
Rapport av 1 ex i stort sett dagligen fram till
16/9, därefter ett uppehåll till 4-8/10 då 3-5 ex
fanns vid vadarstranden eller Betade tillsammans
med kanadagäss på strandängen S om fågeltornet. Som mest fanns här 8 ex 7/10 utanför vadarstranden (JK, BO). Säsongsavslut med 1 ex 27/10
(TK).

Snatterand (2)
En adult hane den 4/4 (TK), samt ett par 18/5 (BP
m fl) var årets observationer. Arten har observerats 26 dagar sedan 2004, med 1-10 dagar/år,
oftast i april (10 dagar), följt av augusti och maj.
Snatterand Välen 2004‐09
10
8
6
4

Gravand (42)

2

10/3-9/6

0

apr maj jun jul aug
0-0-5 / 19-15-3 / 0-0-0 / 0-0-0
Sågs regelbundet hela våren men mestadels ensamma eller någon gång i par. Den 17/4 fanns här
5 ex (MO, MD). 22-30/4 fanns här 2 par (SA, BO,
Kricka (160)
UU) men sedan var det åter 1-2 ex. Den 14/5
fanns här 6 ex (ME) och näst sista observationen
blev 2 par + ensam fågel 6/6 (UU). Kanske var det 1/1-1/12
ett av dessa par som sågs sista gången 9/6 (HB, 18-9-19 / 22-5-4 / 8-22-20 / 17-13-3
Under årets första månader höll krickor till vid VäVB).
len, normalt sågs 1-3 ex men 30/1 fanns 11 ex
(KN) och 7/2 10 ex - 6 hanar och 4 honor (UU).

Den 7/2 fanns 5 ex, två hanar spelade för fullt inför
Rapporterade gräsänder snitt per
tre honor. Väldigt vackert! (KN). Under resten av
observation Välen 2009
våren en daglig gäst med i normalfallet 4-6 fåglar,
vanligen i par. Någon gång var de flera, som
60
23/4 då 15 ex sågs här (SA). Ofta gick de på Vadarstranden bland vipor och enkelbeckasiner och
50
letade mat.
Under hela sommaren sågs 2-4 ex vid varje
40
besök, både hanar och honor, 23/7 5 ex (US),
men inga kullar sågs. När hösten kom blev de fle30
ra. Den 10/8 10 ex (JSA), 25/8 15 ex (HB) och
28/8 123 ex (TK). Den 5/9 sågs 32 ex (SA), 41 ex
20
rapporteras 5/10, samtliga höll till på stranden söder om fågeltornet (UU). Sedan minskade antalet
10
men 20/10 18 ex, 3 hanar + 15 honor, höll mestadels till på en dybank vid åmynningen (UU). Så
sent som 25/11 fortfarande 18 ex (HB), minskade
0
sedan och från december finns endast 3 observaJan mar maj juli sep nov
tioner; den sista 26/12 då 2 ex lyfte från dagvattensdiket (JM). Arten har setts här denna vinterdes 74 ex (AN), vilket blev höstens högsta antal
månad varje år sedan 2003.
vid ett besök. Någon direkt motsvarighet till vårens
flockar fanns inte. På Vadarstranden gick 68 ex
Gräsand (187)
15/11 (JK, BO).

1/1-31/12
19-14-27 / 13-13-5 / 16-14-17 / 16-12-11
Viken var ganska isfri under januari, här fanns 88
ex 14/1 (AN), och 150 ex 26/1 (KJ). Den 7/2 110
ex i inre delen. Endast lite is i mellersta delen.
(UU). När sedan viken frös fanns de ändå kvar,
25/2 låg i åmynningens vak, viken i övrigt ännu
istäckt. (UU). Ökade därefter igen när våren kom
och isen gick, 4/3 fanns här 170 ex i inre delen av
Viken (UU).
Första ungkullar sågs 14/5 då 9 adulta rapporteras med 12 pulli totalt (OB, AN), möjligen
samma som en vecka senare 22/5 rapporteras
med hona med 4 pulli respektive hona med 8 pulli
(TK). Sedan försvinner möjligheten att se vad som
hände med kullarna då ingen storlek rapporteras,
dock bör en hona med 9 pulli nedströms träbron
(PB) vara en annan kull. Kull 4/6 hona med 4 ungar ca 2 veckor (SF) och 6/6 hona med 9 små ungar (UU) torde vara ovan nämnda, i så fall är här
ringa predation i denna lilla vik! En senare kull
med hona + 6 pull i höjd med Torstens ås (PB)
bör också vara en annan kull, troligen omläggning.
Antalet gräsänder ökade sedan igen, 15-30
rapporteras i augusti/september, den 4/10 räkna-

Stjärtand (2)
Honfärgad fågel låg tillsammans med gräsänder,
sedan sam anden längre in och när jag nästan
tappade den ifrån obskullen så lyfte den i riktning
mot store ån. Kan ha landat vid Store åns
mynning (kan också fortsatt). Halvrisiga mobilbilder finns på denna raritet i Välen! (HB, VB). Dock
kvar dagen därpå: Tillsammans med gräsänder
vid cementröret. Gick inte att se från tornet. (US)
En riktig raritet vid Välen är denna and, i
modern tid sedd med upp till 6 ex hösten 19591961 (Uno Unger), sedan endast 26-29/8 2005.

Skedand (3)
22/4-21/9
0-0-0 / 1-1-0 / 0-0-1 / 0-0-0
Ett par höll till vid Välen 22/4 (DN, AN) och 18/5
(BP m fl). En höstobservation gjordes 21/9 av en
honfärgad. Höll till vid cementröret. Går inte att se
från tornet. (US) Sedd årligen vid 1-3 tillfällen, 12
gånger 2003-2009, oftast i april (3), maj (4) och
september (2).

Brunand (2)

ten av Askimsviken, det är alltid i yttre delarna av
Viken som ejdrar rapporterats när dellokal anges.

En hona rastade 28/3 vid Välen (OW, SA) och 2
ex sågs 19/8 (VA). Arten är inte sedd vid Välen
varje år; sex observationer har gjorts åren 20032008, samtliga i februari-april.

Knipa (137)
1/1-28/12 (137)

9-2-21 / 8-13-7 / 17-16-12 / 14-11-7
En art som finns här året om, redan 11/1 räknades
Vigg (51)
16 ex (BK). Oftast ligger de i vikens yttre delar, 4/3
3/1-26/12
fanns 28 ex spridda i yttre hälften av viken (UU).
Spelande hanar sågs 9/3 (DN). 14/3 fanns här 34
11-2-17 / 2-1-1 / 11-0-0 / 2-2-2
En hel del vigg kunde ses i yttre ofrusna delar av ex (ES), 28/3 cirka 20 ex (TK). Hela våren rapporViken, som mest 89 ex 3/1 (KN) och därefter 25- teras vanligen tiotalet fåglar, 27/4 sågs ett par vid
Vadarstranden (JK) och 7/5 sågs en flock med 6
50 ex hela januari, 10-25 i mars med en tillfällig
topp 15/3 med 78 ex, av dem låg 18 ex och vilade hanar och 4 honor (UU).
Förekomst med en liten svacka mitt i somsig vid åmynningen och 60 ex höll till längre ut i
maren, några exemplar, men 10/7 räknades 10 ex
viken (UU, JK). Den 18/3 sågs 32 ex - därefter
fanns i stort sett ett par kvar till 13/7 (HB, VB) och igen (UU). Den 21/9 sågs så 39 ex i en gles flock
nära västra stranden O om sporthallarna (UU),
vidare till 26/7 en hane (BK).
Sedan blev Välen utan vigg fram till 3/10 då och sedan sågs några tiotal då och då, 31/10 35
ex låg och dök i yttre delen. Ett par utfärgade haett par sågs igen (HB). Några få observationer
gjordes typ 1/12 3 hanar + 3 honor, låg en stund i nar ingick i flocken (UU). Den 3/12 sågs 40 ex i
yttre delen av viken (JRE), där också 12 ex var
viken innan de flög ut till Askimsviken. (UU).
kvar så sent som 28/12 (PB).

Ejder (36)
11/1-3/12
2-1-5 / 4-6-5 / 5-3-1 / 1-2-1
Några få vinterobservationer inskränker sig till
som mest 5 ex 7/2 då 2 hanar (ad + 2K) och 3
honor, låg och dök efter blåmusslor i yttre delen.
(UU).
Första honor med ungar rapporteras 10/5
då två adulta honor med 8 pulli sågs, påpekas att
ej säkert födda i området men små (AN). Den 24/5
sågs 4 adulta honor med 14 pulli (DG, LB). Den
11/6 fanns 8 honor samt 1 hona med 4 pull, 2 honor med 3 pull och 2 honor med 2 pull. De låg utspridda över viken och honan med de 4 ungarna
höll en stund till i åmynningen (UU). Så många fler
ungar rapporteras inte sedan, de tycks ha dragit
vidare eller försvunnit genom naturlig avgång.
Den 19/8 rapporteras 105 ejdrar från Viken
(KA), vilket är vida mer än andra rapporter härifrån
där som mest sågs 13 ex 14/3, 6 ad hanar, 1 2K
hane och 6 honor i småbåtshamnen på Askimsidan (UU) och 8 ex som låg och dök i yttre delen,
både honor och årsungar. (UU). Det var sannolikt
också så, att de 105 låg längst ute i Välen, i kan-

Småskrake (73)
4/1-26/12
2-1-4 / 5-12-7 / 5-11-14 / 6-4-2
Hela våren sågs 1 par ofta långt ute i viken, någon
gång några extra individer som 3/5 då 5 ex sågs.
(HB). En hona flög 7/2 med en fisk i näbben förföljd av ett par gråtrutar, och gjorde en sväng in
över yttre delen av Välen (UU). Inga kullar med
små ungar sågs, men 16/7 rapporteras en 1K fågel (BK) och 18/7 hona med minst 4 pulli (TK).
Den 4/8 sågs hona med 2 1K fåglar (TK).
Den 10/8 sågs 9 ex ett stycke längre ut mot
mynningen av viken (SF). Därefter kom åtskilliga
rapporter under hösten av en flock med 7 ex, 18/8
(JH, HH, SS), 28/8 7 ex (TK) och 9/9 7 ex låg på
stranden i inre delen av viken (UU). Kan förstås
vara samma flock som rapporteras från 16/9 med
6 ex (UU) och från 15/11 var 5 ex (BK). Däremellan rapporteras ofta 4-5 småskrakar; kanske samma flock. Sista månaden sågs 1-2 ex vid några
tillfällen i yttre delen av Viken.

Storskrake (83)

Storlom (1)

3/1-26/12

1 adult fågel sträckte S 12/9, den kom på Näsetsidan av viken och gick över Kviberget ut i
Askimsviken. (HB)

10-3-16 / 13-15-3 / 3-0-1 / 7-6-6
Utanför Kviberget låg fem hanar och en hona 9/1
(DN), hela januari fanns storskrakar i de delar av
viken som var isfria men då färre och enstaka.
Den 30/1 var de 89 ex; årets högsta antal i Välen
(KN). Februari mars sågs vanligen 1-2 ex men 7/2
var de 3 par (US) och 4/3 sågs 7 ex (JK). Sedan
1-2 ex till 15/4, då 5 hanar, 1 hona (BK, UB).
Den 7/5 sågs parning i inre delen av vilken
(UU) men fortsättningen på den berättelsen må ha
skett någon annanstans, inga ungar rapporterade.
Under våren och sommaren fortsatte det så: 1-2
ex sågs varje gång, någon gång några fler. 21/4 2
hanar + 3 honor, låg i inre delen av viken. (UU),
14/9 7 ex i Yttre Välen (JK) och 29/11 7 ex likaledes i Yttre Välen (BO).
Fångst sågs 9/9 då en honfärgad fågel låg
på grunt vatten i inre delen, fångade en fisk vid ett
tillfälle. (UU). Kvar så länge de kunde: 4 hanar, 2
honor. Yttre delen. (KJ)

Smådopping (161)
1/1-28/12

18-15-16 / 9-3-2 / 7-17-24 / 24-17-9
Viken frusen men 1-2 ex sågs i Stora ån nedströms Blå bron och i åmynningen. Mot slutet av
månaden gav sig isen delvis, 24/1 sågs 1 ex
längst ut i viken och 2 ex lite längre in (JRE). Den
15/2 låg 3 ex i Stora ån uppströms träbron (PB),
och 26/2 låg 4 ex i den yttre hälften av viken som
nu var nästan helt isfri efter dagens regnande
(UU).
Antalet ökade långsamt, 6 ex rapporteras
28/3 (SA) och 7 ex 29/3 (BK). Den 26/34 rapporteras ett par (TK) men ingenting finns som antyder
häckning i viken, endast ett fåtal observationer i
maj och juni. Den 1K fågel som sågs 29/7 (BK)
har av allt att döma kommit från någon närbelägen
häckplats. Kanske från Slottsskogen där en unge
Fasan (60)
sågs senast 23/7? En ensam 1K fågel sågs vid
flera tillfällen, 13/8 var 2 ad tillsammans med en
4/1-28/12
1K (SF, BA). Den 18/8 rapporteras 2 ad med 4
6-4-9 / 13-10-3 / 1-1-5 / 1-2-5
pulli (SA), den enda rapporten under sommaren
Observerad på koloniområdet, vid Ängåsfältet och
av något som kunde vara en kull.
Gjutegårdsängen i 57% av de 33 observationerna.
Sedan ökade antalet. Välen är en samlingsHäckning kan ha ägt rum på två dellokaler, även
plats för smådoppingar på hösten, men arten är
om honfärgade fåglar setts så sent att de kan ha
lite svårinventerad, den ligger ofta i vasskanter på
kommit utifrån.
östra sidan av viken och kräver ofta en stunds
Vid Mudderdeponin mellan Kviberget och
noggrann tubspaning för fullgott resultat. Det räckTorstens ås spelade hane 6/4 (UU) och 4 honfärer inte alltid; ibland rapporteras stora antal och
gade fåglar sågs 8/9 (HB), vid Gjutegårdsängen
någon timme senare ses endast ett fåtal fåglar.
par 14/5 och 6/6 (UU) samt 2 honfärgade fåglar
Den 18/8, på Silkeshägerns Dag rapporterade 24
18/9 (PL). Dessutom sågs 2 1K-fåglar vid Välen
personer mellan 2 och 6 smådoppingar, men an15/8 (BK).
tagligen var antalet hela tiden konstant.
Av de könsbestämda observationer var 28
Några toppnoteringar under hösten: 19/8 10
hanar, 3 honor och 5 par. Den 1/12 rapporteras 3
ex (CA), 16 ex 8/9, 23 ex 14/9 (UU), 32 ex 10/10
ex: En hane hördes vid kompostdeponin på
(SA). Därefter minskar antalet till 24 ex 17/10 (HB,
Askimsidan och 2 ex stöttes på Kviberget (UU).
VB), 15 ex 24/10 (LR) men en del finns inte bara i
Den 28/12 hörs 1 ex lockläte vid mudderdeponin
Viken utan också vid t ex Hults bro där 5 ex räkna(PB).
des 24/10 (SA). Dock fortfarande 21 ex 4/11 (LN).
Tidpunkt spelar också in: samma dag räknade
andra rapportörer 9 ex ett par timmar tidigare.
Smålom (1)
Efter 8/11 sågs vanligen 3-5 ex med 9 ex
1 ex flög över mot norr kl 11:35 den 10/10 (SA).

29/11 (BK). Så sent som 28/12 sågs dock 6 ex, 2
st. alldeles framför cementröret nedanför fågeltornet och 4 st. i mittre delen av Välenviken. De två
framför cementröret simmade in i Stora ån vid
skymningen (PB).

Skäggdopping (1)
Den 28/11 sågs 1 ex, låg i höjd med lekställningen
på Askimssidan vid yttre kolonin (100 tal meter
innanför båthamnen). (HB, JM). Detta var fjärde
året sedan 2002 som arten sågs vid Välen, fynd 7
och 8 totalt.

Storskarv (87)
1/1-28/12
9-4-7 / 5-2-2 / 13-13-11 / 8-7-6
Observerad med 1 ex under vintermånaderna,
som den 7/2 då 1 ex låg och fiskade i yttre delen
vid kanten av isen (UU). Den 4/1 var ett undantag
med 4 ex (ME). Den 18/3 sträckte 7 ex åt norr,
4+3 (HB) och den 1/5 flög en flock med 12 ex förbi
(SA). Under våren rapporteras två större ansamlingar: 27/3 30 ex (HH) och 8/4 15 ex (HH) men
det framgår inte om de sträckte förbi eller fiskade.
Förekomsten fortsatte udner somamren, med 1-2 ex, någon gång 29/7 4 ex (TK). En
större flock 45 ex rapporteras som rastande 19/8
(KA). 4 ex sträckte över åt V 22/8 (AN), sedan
fortsatte det under hösten med vanligen 1 ex, någon gång
2 ex, fiskande i åmynningen och satt sedan på
Vadarstranden eller i vasskanten på en sjunken
båt. Den 27/11 fanns 5 ex på Vadarstranden; det
var ovanligt många (JK).

Silkeshäger (1)
Upptäcktes på morgonen den 18/8 (BA) och fick
till följd att en ström av intresserade lockades hit,
denna dag bland många andra 60 svalare (48
män, 12 kvinnor). Störst anstormning kom efter
två timmar.
Gjorde flera flyguppvisningar under tiden,
stundtals halsbrytande (IS, CC). Rapporterades
även dagen därpå, anlände då på morgonen någonstans ifrån (VA). Kunde ses ivrigt födosökande, ibland störd av gråhägrarna (BB). Flitigt födo-

sökande (fångade småfisk, troligen spigg) på
grunt vatten intill stranden S om fågeltornet (UU).
Rapporteras på aftonen att den drog iväg (ML)
och inga rapporter finns heller från dagen därpå
20/8 förrän på eftermiddagen, dagens enda rapport (BO).
Den 21/8 sågs den från tidig morgon, gick
på vadarstranden rakt framför fågeltornet, lyfte kl
12:00 samtidigt som viporna och flög söderut
över Askimsviken (SF). Den rapporteras 14:10 vid
campingen NV om Askimsbadet (UL) men återvände sedan till Välen. Satte sig i ett träd vid
kompostdeponin på Askimsidan strax innan 14:25.
Flög efter ett tag ned och ställde sig framför vassruggen nedanför kohagen. Flög sedan en runda
och ställde sig sedan närmare cementröret nästan
utom synhåll från fågeltornet. (PB). Sågs hela em
men åter iväg till sandbanken vid Askims camping
kl 18:10 (SK) där den sågs några gånger under
kvällen, senast 19:10 (JS) vilket också blev sista
rapporten.
Totalt rapporteras silkeshägern på Svalan
av 102 personer (83 män, 19 kvinnor). En tredjedel av besökarna har angivit endast en observationstid, vilket kanske dock inte betydde att de
bara kom och sedan for vidare. De som har angivit
både ankomst och avfärd gav ett medelvärde på
observationstiden med 56 minuter (median 45
minuter). Av samtliga hade 11 besökare så bråttom att de fick nöja sig med att ägna 10-20 minuter på fågeln.
Detta var Göteborgstraktens femte fynd
men inte ny art för Välen - 11 maj 2003 var nämligen en adult fågel på besök. (Magnus Unger)

Gråhäger (142)
1/1-28/12
15-7-13 / 6-6-4 / 15-19-18 / 18-13-8
Sedd hela året med en liten svacka under senvåren. Första fågeln sågs redan på Nyårsdagen då 1
ex flög uppströms mot Hult (IN, REN), under lång
tid sågs endast 1 exemplar i Viken med ett fåtal
påtagliga undantag: 4 ex den 3/1 (KN) och 3 ex
den 11/1 (SN). Inget sägs på Svalan om hur de
sågs. Under Vikens isläggning kunde de ses vid
Store åns mynning.
Den 15/3 stod 1 ex vid åmynningen, flög
sedan upp och jagade bort en annan häger, som

kom flygande över (UU). Den 28/3 flög 2 ex över
(SA) och 1 ex sågs flyga över åt NV 21/4 (UU), de
enda observationerna av eventuellt sträck.
Även under sommaren sågs hägrar, 1 ad
och en 1K 22/6 (SA), kanske samma som var kvar
21/7 (UU). Upprepade många observationer följde, 1-2 ex sågs vid varje besök. Den 19/8 var de 4
ex (KA) och den 5/9 5 ex (PL, JS, MM). 1 ad jagade undan en av två årsungar 11/9 (UU). Den 1/10
sågs 1 ad oh 2 1K i inre delen av Viken (UU). 45/10 fanns här 8 ex (AN, LC). Antal minskade sedan: 24-30/10 rapporteras 4 ex (US, PS, DN).
Dock 6 ex 1/11 (SA) och 12/11 (MO) samt så långt
fram i december som 4/12 4 ex (PB). Året ut sågs
1-2 ex då och då.

14/5 då ett par fanns här på eftermiddagen, landade i vassen sydost om åmynningen (HB, UU). Följande vecka sågs växelvis hane och hona några
gånger, efter att en hona sågs 23/5 (BN) sågs de
inte mer under våren och sommaren.
Den 4/8 rapporteras en honfärgad med rätt
fräsch fjäderdräkt, möjligen 1K (AN). Den 9/8 (SA)
och 28/8 sågs 1K fågel (TK). Sydsträckande bruna
kärrhökar noterades med 3 ex 5/9 vid Kviberget
(PL, JS, MM) och en 1K 10/9 (HB). Sedan 2004
årlig besökare med 3-7 observationer.

Blå kärrhök (2)

Vårsträckande honfärgad fågel sågs 8/5 (HH) och
hane sträckte över Kviberget den 5/9 (PL, JS,
MM), passerade strax efter kl 11 och sträckte ut
Bivråk (8)
över Näsethalvön.
Detta var två av de 77 rapporterade blå
17/5-20/9
kärrhökarna i Göteborgstrakten där höstfynden var
0-0-0 / 0-1-0 / 1-4-2 / 0-0-0
flest. Vid Välen passerar arten säkert varje år,
En enda vårobservation 17/5 då 1 ex sträckte åt
öster (SA), dock något fler på hösten där kanske 1 men kräver en del besök för att upptäckas; sedan
ex som kom i glidflykt från Hult 28/7 över fågeltor- sekelskiftet har den setts ungefär vartannat år.
net (US) kanske kan räknas som inledning på det- Årets observationer var fynd 8 och 9.
samma. Detta var för övrigt det andra julifyndet av
arten vid Välen enligt Svalan (Stefan Andersson
Duvhök (27)
12/7 2005).
Fram till i mitten av september sågs arten 7 11/1-16/4; 19/8-26/12
gånger, ensamma eller parvis, på sydsträck
3-0-4 / 3-0-0 / 0-3-5 / 3-4-2
alltid mellan 10:00-14:45. Senaste gången var 2
Sågs 11 gånger under vårvintern, dels adult hane
ex åt S 20/9 (SA), detta var jämte 2 bivråkar sam- 11/1 (SA), dels en trolig 2K fågel 17/1 HB, MO),
ma dag de senaste bivråkar som sågs i Göteövriga gånger obestämd till ålder/kön. Trolig 2K
borgsområdet.
fågel kom 15/3 flygande norrifrån och försvann
Arten har rapporterats lite ojämnt sedan
över Torstens ås. Orsakade stort uppflog bland
Svalanstarten. Ett vårfynd varje år 2005-06 och
kråkfåglar i området. (UU). 6/4 flög 1 ex över mob2008 och 5,1 och 12 höstfynd. Då är att märka att bad av 2 korpar (BO), 14/4 sågs 1 ex vid Hult Jaår 2007 rapporterades ingen bivråk vid Välen.
gad av fiskmåsar. Flög mot Kviberget till (HB).
Under hösten höll en 1K fågel till vid Välen,
rapporterad 20 gånger, 9 gr som 1K, en gång som
Röd glada (1)
adult 1/12 Satt en stund i en trädtopp vid Hult
1 ex flög över Hult i riktning mot Sisjön 1/4 (HB). innan den flög västerut över viken mot Kviberget,
Observerad två gånger tidigare: 8/8 2003 (Magnus där den orsakade ett uppflog av ca 30 ringduvor.
Unger) och 29/4 2004 (Magnus och Uno Unger). (UU). 28/8 jagar hök en av kråkorna (TK), 13/9
Jagade upp kajorna på Kannebäcksplan (US),
20/10 Kom från Tynnered och gjorde ett par utfall
Brun kärrhök (11)
mot en ringduva men misslyckades med jakten
och fortsatte ut mot Näset. (UU) 4/11 Den
6/5-10/9
uppmärksammades genom ett kraftigt uppflog av
0-0-0 / 0-6-0 / 0-3-2 / 0-0-0
ringduvor och kråkfåglar. Efter en stund sågs den
En hane flög förbi 6/5 (HH), därefter dröjde det till

komma flygande från Näsetsidan mot Hult i Askim
tvärs över yttre delen av viken. (UU)

Fjällvråk (1)

Sparvhök /47)

Den 20/10 kom 1 ex, tog kretsande höjd över fågeltornet 14:50 och försvann till sist norrut över
Tynnered 3 minuter senare. (UU) Årsviss med 3-4
obsar årligen sedan 2006.

4/1-29/11
7-3-4 / 3-3-1 / 1-11-6 / 4-4-0
Sågs hela vintern då och då, vid några tillfällen
rapporterad som hona, förbiflygande vilket skulle
kunna betyda samma individ. Några fåglar på
nordsträck sågs 11/3 1 ex, 18/3 2 ex och 1 ex 1/4
(HB). Endast några få observationer under sommarmånaderna vilket skulle kunna betyda att det
inte häckade någon sparvhök i närheten, trots att
denna rovfågel finns här och var i staden, alternativt att de gjorde det men föredrog andra jaktmarker.
Årsunge sågs 2/8 (SA) samt 1 ex 1K jagande 9/8 (TK). Sträck konstaterades 25-27/8 med
3+1+3 ex åt S (HB), liksom 5-12/9 då 20 ex passerade, som mest 5 ex 5/9 (8h) (PL, JS, MM) och
7 ex 12/9 (2h) (HB). 3 ex sträckte S (3h) (SA).
Ytterligare några observationer av ensamma fåglar sågs till den siste för året 29/11 flög förbi, en 1K fågel (SA).

Fiskgjuse (17)
1/4-24/5; 1/8-5/9
0-0-0 / 3-3-0 / 0-9-2 / 0-0-0
Vårens första gjuse kom flygande med en fisk i
klorna 1/4 (JK). Sedan följde nåra nordsträckande
fiskgjusar i april-maj, senast 24/5 (DG, LB). Ingen
sommarobservation, först 1/8 sågs den igen, 2/8
med byte (BO) och 8/8 med plattfisk (SA). Fiskade
19/8 i yttre delen av Välen och fick fisk (TK), sågs
ytterligare några gånger i augusti, sista gången
5/9 fån Kviberget fiska utanför småbåtshamnen, i
Välen och inre delen av Askimsviken (PL, JS,
MM).
Ser man efter på Svalan hur många observationsdagar gjuse haft vid Välen är situationen
ytterst stabil: 2005-2009 sågs fiskgjuse mellan 1519 dagar/år.

Ormvråk (51)

Tornfalk (22)

6/1-28/12

16/4-26/12

2-0-8 / 5-1-1 / 0-6-11 / 6-5-6
Några januarifåglar först 6/1 (HW), vilket varit fallet
vissa andra år på 2000-talet. Nordsträckande 5 ex
11/3 (HB) och 2+6 ex 14-15/3 (UU). Endast en
fågel sedd i maj 18/5 (HH) och en fågel i juni 4/6
(JK, SF, BO). Höststräckare passerade enstaka,
lite flera den 13/8 7 ex (JK, BO, HH).
Den 5/9 passerade 15 ex över Kviberget,
enstaka mot S samt 9 ex i en skruv i höjd med
Askim. (PL, JS, MM). Den 11-14/9 kom 7+2+3 ex
över åt S på totalt 6h (HB). Den 30/9 flög 2 ex förbi varav en fin Börringevråk (HB).
Den 10/10 drog 17 ex över åt S på 4h (SA),
kommande månader sågs då och då 1-2 ex flyga
förbi eller satt på belysningsstolpe vid vägen (ES).
I december sågs 1-2 ormvråk vid 8 tillfällen - tidigare år hade ormvråk endast setts vid Välen vid
fyra tillfällen i december, varav tre gånger år 2008.

0-0-0 / 2-4-3 / 1-4-4 / 0-0-4
Ensam hane flög förbi 16/4 (SA), samt 1 ex jagade
runt vassarna i yttre delen av viken. (HB). Ytterligare ensamma fåglar flög förbi i maj och juni, 23/6
en födosökande över koloniområdet (JM) och en
ryttlande över Hult 30/6 (HB), eventuellt häckande
i trakten.
Därefter sågs ensamma fåglar vid några
tillfällen, rent sydsträck rapporterat 27/1 med 1 ex
(HB), 4 ex 5/9 över Kviberget (PL, JS, MM), 2 ex
12/9 (HB) och 1 ex 20/9 (HB, VB). Sedan 1 ex
sågs 27/9 (HH, BO) dröjde det ända till midvintern
innan arten återsågs; mellan 13-26/12 rapporteras
1 ex växelvis vid Hult och vid Välen.

Pilgrimsfalk (1)
En 1K fågel sågs vid Kviberget, drog ut över viken
och över de yttre kolonistugorna och över berget
mot Askims camping.17/10 (HB). Det var sjätte

fyndet vid Välen, artens ökade häckning på Västkusten har ännu inte märkts i lokalområdet.

Vattenrall (99)
1/1-27/12
12-14-9 / 8-2-2 / 1-10-13 / 10-6-2
Vattenrall övervintrade i dagvattensdiket bredvid
fotbollsplanen, ibland sågs 2 ex, ibland sågs ett ex
medan 1ett annat hördes från vassar eller
reningsdammar. Den 13/2 1 ex, "det går alldeles
utmärkt att se denna individ utan att skrämma den
vid dagvattendiket. Stå bara ca 10 meter från diket
så kan du se den bra i kikare när den letar mat i
diket. Bra både för dig och fågeln... " meddelar
(KN).
När snön låg kunde man se spår: den 18/2
gick en fågel i det helt igenfrusna dagvattendiket.
Spår i det tunna snötäcket avslöjade dess närvaro
innan den sågs. (CJ, NG). 2 ex födosökte 21/2
med ett par meters lucka i dagvattendiket mellan
fågeltornet och fotbollsplanen. Ena rallen plockade
i det öppna vattnet, den andra på isen något
längre ner. (JM)
Från mars övergav de diket och antalet observationer minskade. Rallarna hördes från vassarna, ibland flera. 14/3 2 + 1 ex hördes grymta i
vassen mellan Gjutegårdsängen och åmynningen.
(UU). Hördes inte bara vid tornet: 28/3 hördes 1
ex i vassen nedanför gamla muddret och 1 ex vid
Stora åns mynning. (SA).
Under maj-juli tycktes de nästan helt försvunna men i augusti återkom de. Ibland övergav
de vassarna. Den 11/9 sågs en utfärgad fågel promenera helt öppet på stranden S om fågeltornet,
flög därefter över betesmarken SO om kostallet
fram till staketet SO om kostallet, sprang därefter
över gångbanan och försvann in i skogen i kanten
av Torstens ås. (UU)
Den 10/10 sågs 1 ex vid vasskanten på
motsatta sidan ån (UL), var påfallande högljudd
under oktober och hördes ofta.
Återvände till diket vid fotbollsplanen och
sågs 31/10 med 3 ex: Väldigt högljudda i vassen.
1 ad sågs även spankulera i diket vid parkeringen.
(HB), även senare 28/11 noterads 3 ex: 2 ex i
dagvattendiket och ett ex i vassen vid Gjutegårdsängen (LN).

Rörhöna (104)
15/2-28/12
0-1-5 / 8-8-2 / 20-22-19 / 12-3-4
Även vintertid finns rörhöns här, men inte många.
En observation gjordes 15/2 uppströms träbron
(PB) och lockläte hördes från dammarna vid fågeltornet 17/3 (HB).
Efter den 26/3 mer frekvent, ofta nästan
dagligen. Två ex den 28/3 (TK) liksom 29/3 då en
flög ut ifrån vassen och landade längst in i viken
där den fick sällskap av en till (HB). Sågs till en
början vid diket mellan fotbollsplan-fågeltornet
men snart på andra håll; 17/4 1 adult höll till vid
den lilla vassruggen på vadarstranden (HB).
Att livet i en fågelvik nära trafikleder kan
vara riskabelt visade sig 19/5 då en död rörhöna
hittades på vägen över Stora ån (AN). Även 20/5
rapporteras en död rörhöna på Hults bro, troligen
densamma (SA) .
Därefter smög sig rörhönsen. Uppenbarligen häckade de i Viken men endast två junifynd
visar på dess dolda liv. Första årsungen sågs 6/7
(SA) och 10/7 sågs 1 adult med 2 1K-fåglar (TK).
Samma dag sågs en adult med vuxen årsunge vid stranden nedanför fågeltornet samt dito
på andra sidan viken i vasskant (SF). Den 17/7
rapporteras 4 1K (SA), så också dagen därpå
(TK).
Den 21/7 sågs 1 ad + 3 juv, på stranden S
om fågeltornet (UU), även dagen därpå (HB, VIB).
Resten av sommaren sågs de 3 1K 3/8 (US, HB,
UU), följande veckor 1-2 1K men så 23/8 2 ad
med 3K igen (JM) - dessa små sumphöns är fenomenala att gömma sig i vegetationen! Dessa 3 1K
fåglar var länge kvar, senast sedda 10/10 (SA,
UL) vilket tycks vara det lyckade resultatet av två
pars bemödanden.
Lite senare 17/10 rapporteras endast en 1K
(HB, VB) men vid denna tid kan de saknade ha
emigrerat. Dock är lokalen för denna fågel Torstens ås vilket låter lite udda.
Därefter sågs 1-2 rörhöns i dagvattensdiket
mellan fågeltornet och Kannebäcksplan från 1/11
(JRE, DR) och kunde sedan ses där eller i närheten ända tills årets slut, som senast 1 ex 28/12
(PB) vid cementröret nedanför fågeltornet.

Sothöna (21)
19/1-30/10
2-0-2 / 1-5-2 / 1-1-1 / 6-0-0
Tillfällig besökare under en stor del av året men
utan att föröka sig på denna plats. Första gången
19/1 1 ex (BN), andra gången sågs 3 ex (KN) men
sedan dröjde det till den 12/5 innan de blev 2 ex
(US). I mitten av maj sågs 1 ex som höll till vid den
isolerade vassruggen i den inre delen av viken
(UU).
Några höstobservationer avslutades 1920/10 då 3 ex som låg norr om småbåtshamnen
på Askimsidan (UU), vilket väl betecknar den yttre
gränsen för lokal Välen.

Trana (3)
Sågs 15/3 med 1 ex som låg och kretsade över
Näsetvägen och försvann mot NV 10:10. (UU)
samt 14/4 en sträckte åt NO på em (SA). Sågs
även på höststräck 11/9, upptäcktes över Järnbrott och flög sedan in över Askim. (HB). Kanske
inte direkt över Välen, dock sedd härifrån. Det
var den första höststräckande trana som setts vid
Välen eller från Välen. Vårobservationer har gjorts
årligen sedan 2006 med extremdatum
25/3-4/5.

Strandskata (56)
28/3-1/8
0-0-2 / 17-12-11 / 13-1-0 / 0-0-0
Efter fem års allt tidigare ankomst sågs den första
strandskatan så sent som 28 mars (SA)
och den flög bara förbi. Snart kom dock 2 ex inflygande och landade på vadarstranden, 2/4 (HB).
Den 9/4 hade de blivit 5 ex (BO) men återgick sedan till det mer normala antalet, ett par.
Den 18/5 fanns dock 15 ex En flock var
uppe och flög över kullen mot Askims camping
(sannolik flocken som brukar stå nere i Askimsviken). (HB). I maj sågs ibland flera, av 5 ex 14/5
var dock ett ex på en gyttjebank utanför åmynningen och 4 ex födosökande på av lågvatten blottad botten N om Bjöla småbåtshamn. (UU).

Den 27/5 fanns 19 ex Inblåsta ifrån
Askimsviken där de brukar hålla till. (HB) eller möjligen sträckare på väg norrut som passar på att
rasta på något lämpligt ställe, typ Välen.
En samlad flock med 11 ex sågs 26/6 (HB)
och 6/7 (SA), annars 2-4 ex. Inget fanns det som
antydde häckning, vilket inte heller har rapporterats tidigare från platsen. Den siste tjeldern sågs
1/8 (JM).

Mindre strandpipare (28)
7/4-29/7
0-0-0 / 12-0-2 / 14-0-0 / 0-0-0
Anlände i nu för tiden ganska normal tid 7/4 med
1 ex (US), det dröjde sedan till 20/4 på eftermiddagen innan 2 ex sågs. Mitt på dagen 1 ex (HB), på
kvällen fanns här 2 ex (BS, KS).
Den 4/7 sågs 2 adulta fåglar med en 1K
fågel, (SA), möjligen kan arten ha häckat men i så
fall gjort det ganska diskret eftersom inga observationer gjordes 27/4-15/6.
Den 15/6 fanns 2 ex men ingen 1K (JR,
MP). Det sannolika är att familjen anlänt hit någon
annanstans ifrån, då ungarna var flygga. 3 ad rapporteras 6/7 (SA) och de 2 1K-fåglarna är kvar till
25/7 (SA).

maxsiffror, mellan dessa fanns ändå en del lägre
antal, här oredovisat. .Vipor sågs vid varje besök,
minst 40-50 ex. I och med september minskade
10/5-5/10
antalet; 5/9 90 ex (HH), 11/9 58 ex (UU), 42 ex
0-0-0 / 0-2-1 / 4-1-0 / 3-0-0
21/9 stod som vanligt ganska inaktiva på stranden
Ensamma fåglar sågs från maj till oktober, med ett
S om fågeltornet (UU), 1/10 32 ex (UU), 10/10 20
undantag 10/7 då 2 ex sågs (BO). Den 18/7 fanns
ex (OB) och sista dagen de rapporteras 11/10 var
här 1 ad med en flygg 1K (UL), troligen utifrån
de 15 ex (TK, HH).
kommande. Denne årsunge var kvar tills den som
siste gäst för året sågs 5/10 (SS).

Större strandpipare (11)

Ljungpipare (1)

Småsnäppa (1)

Trots att en småsnäppa höll till hela dagen vid
Välen 16/7 rapporterades den bara av 2 personer.
Den 19/8 rapporterad som förbiflygande (PN, BB),
Det var ett exklusivt fynd; arten är rapporterats en
senare samma dag sågs 2 ex födosökande (TK).
gång tidigare, 10/7 1977 (Stefan Andersson).

Tofsvipa (137)
4/1-11/10
1-2-25 / 17-17-10 / 21-18-20 / 6-0-0
En vinterobservation 4/1 av 1 ex (SJ, SP, CJO) är
andra januarifyndet av arten här, det första var
2005 (Jan Bergqvist). Några få februariobsar gjordes typ 25/2, 3 ex kom flygande söderifrån, gjorde
en sväng över fågeltornet vände och flög söderut
igen. Men det var härligt att se dem. Välkomna.
(KJ).
Sedan kom flyttarna definitivt 3/4, sågs närmaste veckan med 2-5 ex vid vadarstranden
tills 15/3 då 13 ex sträckte S (UU). Lite mer uppmuntrande var då de 13 ex som sågs 22/3, Jagade varandra och sjöng, men betade även.
(VA).
Arten häckar här men uppgifterna om antalet par är få. 21/4 sågs minst 3 par, 2-3 ex sågs
ruvande (UU). Första pulli rapporteras 18/5 (DN),
och lite senare, 24/5 anges 12 adulta med 2 pulli
synbliga (SA) vilket kanske kan tyda på 6 häckande par. Den 25/2 sågs dock 2 av 9 ad fåglar ruvande (TK). 4/6 sågs 10 ex som for omkring och
jagade kråkor, ungar sågs (SF). 6/6 8 ad och
minst 2 halvstora ungar (UU). Sedan kom fåglar
utifrån: 11/6 fanns här 27 ex, flertalet rastande
(UU). Den 22/6 sågs 3 puli, relativt nykläckta (HB).
I och med flyttarna ökade antalet; den 23/7
var de 60 ex (PB) vilket ökade till 75 3/8 (HH) och
minst 110 ex 16/8, räknade när de var uppe och
flög (SF). Antagligen var det ett visst utbyte,
dagen därpå 17/8 fanns bara 77 ex (UU), 19/8 99
ex (EF) och 21/8 åter 100 ex (SF). Detta var

Mosnäppa (9)
14/5-18/8
0-0-0 / 0-5-0 / 2-2-0 / 0-0-0
Mosnäppan är en ovanlig men ganska frekvent
gäst här både på vår- och höststräck. Vårsträcket
2009 passerade "som vanligt" i mitten på maj, då
1-3 ex sågs 14-18/5, de flesta observationerna
gjordes på aftonen. Observationer 15-16/7 var de
första juliobservationerna vid Välen, då sågs 1 ex
utom 15/7 då 3 ex gick tillsammans på dybankarna utanför tornet (MO). Dagen därpå sågs 2 ex
(BK, SL).
Under hösten gjordes en enda observation
av 1 ex, den 17/8 på stranden på aftonen (UU).
Den var även kvar dagen därpå, blev då beskådad
och rapporterad av 23 silkeshägerbesökare.

Mosnäppa har setts 45 observationsdagar
vid Välen, den totala toppen ligger något senare. Enkelbeckasin (99)
Nu skall sägas att beräkning på sträcket vid Välen 3/1-30/12
baseras på ett litet material, och kommer naturligt7-1-7 / 4-0-0 / 7-22-18 / 17-7-9
vis att förändras allteftersom fler mosnäppor ses.
Några fåglar kvar hela vintern även om antalet
observationer minskade påtagligt från januari (10)
till februari (1). Oftast observerad vid dagvattensKärrsnäppa (5)
diket mellan fågeltornet och Kannebäcksplan,
10/5-5/10
ibland efter att ha stötts upp.
0-0-0 / 0-1-0 / 1-2-0 / 1-0-0
Ibland jagades de upp i det blöta kärret
1 ex sågs på Vadarstranden 10/5 (BO) - vårfynd utanför popplarna vid Gjutegårdsängen, 1 ex 27/1
av arten är ovanliga, detta var tredje majfyndet vid (UU). Den 14/3 stöttes 5 ex på Gjutegårdsängen
(UU), och 15/4 15 ex (SA). Dock verkar det inte ha
Välen. Senaste fynd i maj var 16/5 2007 (Uno
varit någon häckning i området; ingen observation
Unger).
Höststräcket lockade några fler besökare, gjordes i maj-juni och en enda gång hördes spel,
18/7 (BO).
30/7 2 adulta (BO, HB), 4/8 1 förbiflygande ex
Men som rastställe för enkelbeckasiner du(TK), 18/8 5 ex (BJ) och slutligen 1 ex 5/10 (LC,
ger Viken, 5 ex sågs 29/7 (TK), Minst 10 ex födoSS).
sökande på stranden S om fågeltornet 17/8 (UU)
liksom 21/8 (SF) och 10/9 (HB). Hade ökat till 22
Brushane (9)
ex 24/9 (TK) vilket blev årets högsta antal, 10/10
16 ex ( SA, UL), 27/10 13 ex vid Torstens ås och
21/6-20/10
lika många på Gjutegårdsängen (PS).
0-0-0 / 0-0-2 / 1-3-0 / 3-0-0
Antalet minskade nu och 1/12 räknades 5
Hane sågs 21/6 (TK) och 30/6, med svart krage
ex som lyfte från stranden mellan reningsdammar(US, HB). Den 30/7 rastade 2 ex, sedan ytterligare
na och åmynningen. Senare stöttes 4 ex på Gjute6 rapporter på vardera 1 ex där det kan ha rört sig
gårdsängen, ovisst om samma som de förstnämnom samma fågel 18-20/10 - rapporterad som 1K,
da, alltså minst 5 ex totalt (UU). Resten av decemtroligen en hona, stod mestadels och vilade sig på
ber sågs 1-2 ex vid några tillfällen i diket vid foten dybank vid åmynningen tillsammans med någbollsplanen, senast 30/12 (UL).
ra krickor (UU). Oktoberfynd av brushane vid Välen skedde senast 3/10 1960 (Uno Unger).

Dvärgbeckasin (13)
17/2-15/4; 13/10-23/12
0-2-0 / 2-0-0 / 5-2-2
Dvärgbeckasin ser man vid Välen under vintern
om man har tur. Man står i fågeltornet - då kommer en dvärgbeckasin flygande som den gjorde
20/12 (IS, LE). Om den inte flyger av sig själv kan
man stöta upp den, vilket kanske skedde 17/2,
lyfte från bäcken ca 10 m nedströms rörmynningen (BB, KJ) liksom 23/12 "flög upp från diket och
landade snabbt igen, nära tornet" (JN).
Både vår och höst rastar arten även på Gjutegårdsängen, 14-15/4 fanns här 1 ex (HB, SA),
13/10 3 ex (MO) och 17-21/10 1-2 ex stöttes i den
blötare delen av Gjutegårdsängen (UU, US).

Morkulla (3)

Den stöttes bland enbuskar nära toppen på Torstens ås 15/3 (UU), även rapporterad vid Torstens
ås 21/3 (PB) och stöttes vid röset / fornlämningen
på densamma 28/3 (SA). Har endast rapporterats
sex gånger tidigare genom åren, bland annat spelande just över Torstens ås.

Myrspov (1)
2 1K fåglar kom flygande från Askimsviken 17:00
och födosökte på stranden till den betade strandängen S om fågeltornet under 25 minuter innan de
åter flög mot Askimsviken (UU). En tidigare observation har tidigare gjorts vid Välen: 13/5 1968
(Uno Unger).

Småspov (1)

Gluttsnäppa (44)

1 ex hördes och sågs när den sträckte över fågel- 1/5-7/10
tornet 20:24 (UU). Tredje fyndet vid Välen, senast 0-0-0 / 0-2-1 / 6-20-10 / 5-0-0
6 sträckande ex 1/5 2007 (Stefan Andersson)
Regelbunden förbisträckare med endast två vårfynd 1/5 (OW) och 8/5 (HH), i båda fallen 1 ex.
Återkom dock under sommaren med observatioStorspov (4)
ner av 1-2 adulta 3-4/7 (KN, SA), därefter 1-2 ex
14/4-11/9
främst i augusti där nära hälften av årets obsdagar
låg. Mot slutet 1K fåglar, bestämd 17/8 (UU). Vid
0-0-0 / 2-0-1 / 0-0-1 / 0-0-0
två tillfällen sågs 3 fåglar: 18/8 (BJ, US) och 5/10
Kvällssträckande flockar 14/4 av 56 ex (SA) och
15/4 80 ex (SA), 1 ex 21/6 (TK) samt 3 nordsträck- (JK, BO).
En av de senaste vadarna, sågs i år 7/10
are 11/9 (UU, HB) är årets storspovfacit vid Välen.
med 2 ex på Vadarstranden (JK, BO). Inte rekordsent med de senaste två åren sågs den sista 7/10
Svartsnäppa (4)
2007 och 8/10 2008. Inte lika bundet som det låter; 2006 fanns en fågel kvar till 14/10. TillfälligheDen 14/5 mitt på dagen rastade 10 ex (SA) och
var kvar till åtminstone 21:30 (ME). Några bar fär- ters spel.
digruggad sommardräkt och några hade ännu delvis vinterdräkt. På grund av högtryck och mycket Skogssnäppa (39)
lågt vattenstånd så kunde de födosöka på delvis
blottad botten halvvägs ut i viken på Askimsidan 28/3-18/8
(UU). Dagen därpå sågs 3 ex (JR) och den 18/5 1 0-0-1 / 9-0-2 / 16-11-0 / 0-0-0
ex (BP). Den 20/6 sågs 1 adult fågel (OW).
Förstafyndet gjordes 28/3 (TK), tidigast hittills vid
Välen - förra rekordet var 31/3 2008 (Aimon Niklasson). Sågs sedan med ensamma fåglar vid nio
Rödbena (73)
tillfällen i april, sista gången 22/4 (DN), sedan blev
en paus.
2/4-7/9
Sydsträcket inleddes 11/6 med 3 ex på
0-0-0 / 9-17-13 / 23-10-1 / 0-0-0
stranden
SV om åmynningen (UU, BK), fortsatte
Första fågel för året sågs 2/4, ett par (HB), sedan
sågs 1-3 ex hela våren men aldrig 4 ex. 14/5 Två med 3 ex 7/7 (HB) liksom 23/7 (US, PB), däremelex tillsammans med svartsnäppor och ett ex födo- lan enstaka fåglar vid de flesta besök. Den 28/7
sökte ihop med 4 strandskator i yttre delen. (UU). fanns här 5 ex (BK) vilket blev årets största föreSpelflykt rapporteras vid några tillfällen, 26/4 (US), komst. Dock fortsatte arten att strömma till, 1K
10/5 (EW) och 21/5 (JM). Häckning förekom men fågel sågs 17/8, Födosökande på stranden S om
fågeltornet. (UU) Årets sista skogssnäppa fanns
också här sågs endast ett par.
här då silkeshäger sågs den 18/8, och blev rapDen 6/7 rapporteras 1 ad, 2 1K och 2 pull
porterad av 22 pers.
(SA). 2 pulli fortfarande kvar 10/7 med intensivt
varnande föräldrar (SF). Senare under sommaren
fanns 1 1K kvar sågs senast 27/7 (CJ). En rapport Grönbena (13)
om 1 pull 24/7 (ME) finns bland alla 1K-rapporter.
Den 28/7 rapporteras att en rödbena med bara ett 1/5-10/8
ben finns här (BO), en av tre. Den rapporteras inte 0-0-0- / 0-5-0 / 4-4-0 / 0-0-0
senare.
Majsträckare med första observation av en ensam
Fram till och med 4/8 sågs 2 ex (AN), sedan fågel 1/5 (OW, SA), det tidigaste arten setts vid
1 ex tills den siste sågs 7/9 Vadarstranden (JK).
Välen... Men då ska man hålla i minnet att arten
bara setts 3 gånger tidigare år 2005 och 2007!
Rastade sedan vid Vadarstranden 11/5 (JK)

eller sågs nordsträckande 14/5 (UU). Den 2/5
sågs hela 3 ex (SA).
Återsträck inleddes 15/7 med en adult
(MO), därefter sågs årets rekordsiffra 5 ex 18/7
(UL) samt 4 ex 3/8 (US, HB, UU). Arten hade detta år ett ganska koncentrerat sträck; redan den
10/8 sågs de sista 2 ex (SF).

Drillsnäppa (38)
5/4-21/8
0-0-0 / 2-15-2 / 7-12-0 / 0-0-0
Årets första fågel sågs 5/4 (US) men sedan dröjde
det tills den 20/4 innan nästa kom och då var de
två (HB). 6 ex 9/5 (CJ) 0ch 13 ex 17/5 kom och
landade på stranden nedanför kulverten (BO).
Höststräck passerade med 8 ex rastande
på vadarstranden 23/7 (PB) och 6 ex 2/8 (SA), 5
ex 13/8 (SF, BA). För övrigt 1-3 ex ända fram till
21/8 1 ex (LB) då det plötsligt var slut med drillsnäppeobservationerna för i år.
Årets första observation var den tidigaste
någonsin vid Välen och årets första i rapportområde Göteborg. Brukar anlända mycket punktligt till
Välen 20-27/4 med ett undantag 10/4 2006
(Ingegerd Nyberg).

Skrattmås (111)
7/3-1/11
2-1-18 / 16-13-8 / 18-14-10 / 7-3-1
Ingen vinterfågel direkt som den kan vara i stadsparken, ett fåtal observationer innan flyttarna anlände i mitten av mars, 12 ex i yttre delen av viken
14/4 (UU, HH, TK, ES).
Ökade sedan långsamt, 46 ex 21/3 (DG,
LB) blev så småningom 85 6/4 (UU), 93 17/4 (KN),
125 ex 21/4, de flesta födosökande i yttre hälften
av viken (UU) och 151 ex 22/4 mest ute på vattnet
(AN). Ännu fler senare: Ca 225 ex 14/5, majoriteten adulta fåglar. Rastande eller födosökande.
Vart är de på väg så här års? Långt norrut? Våra
lokala fåglar ruvar ju så här års. (UU, OB, ANY).
Rekordsiffran för året kom 4/7 då 275 ex
räknades (SA). Ungefär vid samma tid började
årets ungfåglar, kläckta på annan plats söka sig
hit. 10/7 fanns
tillsammans med 5 ad 1 1K-fågel (SF) och 17/7
rapporteras 29 1K (TK). Resten av hösten i all-

mänhet 10-25 ex som mest, fortfarande 10/8
21 årsungar räknade (SF) och 11/9 passade 15 ex
på att fånga svärmande myror i luften över Hult
(UU). Den 24/10 fanns 10 ex (JM), och sedan
sågs 1 ex ända fram till 26/12 (JM).

Fiskmås (85)
25/2-9/9
2-2-13 / 15-12-6 / 19-13-2 / 0-0-1
Flyttfågel, vilket inte alla vet (skrattmåsen ser lite
fiskmåslik ut vintertid) men kunde trots detta ses
någon gång i vintermånaderna, ock bara enstaka.
Flyttarna kom lite försiktigt åter i slutet av februari,
25/2 flög 1 ad söderut över Viken (UU) och den
17/3 sågs ett par (SA), men redan 21/3 var de 6
ex, i yttre delen av Viken (PB). Den 26/3 15 ex
(BO, HB), 8/4 sågs 50 ex (OW), dagen därpå
var de 71 ex (ME) och 21/4 80 ex (BO). Sista större flocken sågs 8/5, 64 ex (TK).
Därefter sågs ett fåtal fiskmåsar på lokalen,
någon gång tiotalet. Första årsungen sågs 10/7,
flygg 1K tillsammans med 10 ad fåglar (SF). 1 pulli
rapporteras 18/7 (UL), och 26/7 rapporteras hela
23 1K födosökande (TK). Antalet ökar nu, 21/7
fanns här 100 ex på stranden, varav några juv
(UU) och 31/7 110 ex, 50 ex på ängen nedanför
tornet, 60 ex på bollplanen (BO).
Den 17/8 sågs 11 1K på stranden S om
fågeltornet. Inga adulta fåglar syntes till. (UU). 2
1K fåglar sågs flera gånger från 9/8 (TK) kan ha
varit resultatet av relativt lokal häckning. Den 9/9
rapporteras de sista 3 ex (NG) under säsongen
dock sågs 2 1K fåglar så sent som 26/12 (JM).
Detta var inte det första decemberfyndet av
fiskmås vid Välen, det kom 3/12 2006, men dessförinnan finns inga decemberrapporter av arten
härifrån på Svalan. Också ett tidens tecken.

Silltrut (46)
20/3-20/8
0-0-5 / 16-8-6 / 5-6-0 / 0-0-0
Under våren och sommaren rapporterades 1-2 ex
regelbundet, men 5/4 var de 4 ex (HH) liksom den
15/4 (BK, UB). Vid ett tillfälle, 3/5 rapporteras parning/ceremonier (TK), endast adulta fåglar sågs,
26 av 64 observationer var av 2 fåglar, möjligen
par. men endast fåglar som icke häckade och pas-

sade på att leta mat och umgås med artfränder på
en lugn och ganska säker plats. Årets sista obser- Fisktärna (36)
vation gjordes 20/8 av 1 ex (BO).
16/4-5/10
0-0-0 / 1-8-9 / 13-2-2 / 1-0 0
Fisktärnor uppträdde vanligen ganska långt ut i
Gråtrut (137)
viken, vanligen ensamma: 25 av de 41 rapporter1/1-30/12
na avser 1 ex, i några fall är 4 ex noterade som
11/6 då 4 ex fiskade i viken med delvis lyckat re18-8-22 / 12-13-7 / 12-12-10 / 12-8-3
sultat. Ibland satt de längst ut på en brygga på
Närmare 200 rapporter av gråtrut gjordes vid
Näsetsidan (UU) och 10/7 (TK).
Välen under året, det är en av de tio mest
rapporterade arterna här. Närmare 1/4 av
Största samling var 4/6 då Något tiotal fiskobservationerna anger inte något antal; gråtruten tärnor fiskade flitigt bland skrattmåsar och fiskmåsar (SF). Någon gång rapporteras de från vadarär en lågstatusfågel som i 50 rapporter inte har
räknats, bara har nämnts att den finns "minst 1"... stranden den 14/5 1 ex (UU) och även årets sista
observation 5/10 (JK, BO). Detta senare fynd är
vid andra tillfällen när antal redovisats var
det enda oktoberfyndet av arten vid Välen. Detta
medeltal 14 fåglar per gång. Större ansamlingar
förekom vid några tillfällen: den 21/2 fanns 150 ex år sågs fisktärna annars som senast 10/10 i rapportområde Göteborg.
vid Kviberget (JM) och 14/3 rapporteras 133 ex
"mycket varierande antal i viken under em. Som
mest räknades 133 ex men tidvis var viken
tom" (UU). Den 6/1 fanns cirka 75 ex i olika åldrar Tamduva (14)
vid mindre vak strax utanför åmynningen (UU) och 3-2-3 / 1-0-0 / 0-2-2 / 0-0-1
lika många sågs flyga mot söder 21/11 (SA).
4/1-14/4; 16/8-1/12
Antalet var störst under förvåren för att successivt
Stadsduvor noterades under då och då våren och
minska under sommaren. I November ökade
hösten, medan de lyste med sin frånvaro på somantalet igen och närmade sig februarisiffror. För
maren. De flesta gångerna (9 av 14) flög de bara
december föreligger endast antal vid tre tillfällen
förbi, parvis eller ensamma. Den 28/8 rapporteras
vilket gör det då minskade antalet löjligt osäkert...
10 ex ((TK) liksom 5/9 (PL; JS, MM), detta är de
största antalen. Troligen ses arten ibland utan att
rapporteras då staden ligger nära.
Havstrut (55)

4/1-29/11
5-1-13 / 13-6-2 / 5-4-2 / 2-2-0
Fanns på plats en stor del av året, också vid inledningen då isen täckte Viken. Vanligen 1 ex men
några gånger flera: 4 ex 14/3 (TK) och 5 ex 14/4
(SA).
Några gånger sågs de med fiskbyte, 21/4
hade 2 ex fått tag på en plattfisk, som de bearbetade i inre delen av viken. (UU) och 14/9 Stod en
på stranden och åt på en plattfisk (UU). Den 10/7
sågs 1 1K 1K ofta attackerad av fiskmåsar (SF)
och 8/4 1 ad + 2 2K, stod på stranden S om
och med få exemplar: fågeltornet (UU).

Skogsduva (3)
Nordsträckande ensamt ex sågs 18/3 vid Utsiktsberget (HB), och sydsträckande tillsammans med
en ringduva sågs 25/8 (HB), liksom 1 ex i en sydsträckande ringduveflock 10/10 (SA). .

Ringduva (153)
1/1-31/12
17-11-15 / 18-17-9 / 15-14-13 / 11-7-6
Åretruntfågel numera också i Välen. En flock med
30 ex sågs vid Kviberget 11/1 (SA), senare samma vinter rapporteras liknande antal några gång-

er, 34 ex 17/1 (AN), 38 ex 30/1 (KN) och 35 ex
23/2 (BK). Sågs för övrigt i små antal, enstaka.
Den 21/3 rapporteras 142 ex sträcka norrut (DG,
LB), vilket var den enda observationen av flyttare.
Den 21/4 sågs 25 ex födosökande på stranden i inre delen av viken (UU). Liknande antal
sågs i samma ärende flera gånger under våren
och sommaren, framför allt 21/6-17/7, före och
efter dessa datum fortfarande enstaka. Mellan 19/8 höll en flock med 20-25 ringduvor till i Viken.
På trådar vid fotbollsplanen ca 30 ex 21/8 (SF)
Avvikelse från antalet 10-20 ex var 20/9
med 60 ex (SA), då närmade sig höstflyttning,
24/9 sträckte 15 ex S (TK), 10/10 105 ex (SA) och
17/10 230 ex åt söder över Kviberget Små flockar
på 10-40 ex sträckte söderut över Askimssidan
(HB). Rapporterat som förbiflygande 40 ex 7/11
(SA) och 75 ex 30/11 (HH). Sista större flock 40
ex 19/12 på Ängåsfältet (US) men några ex kvar i
området året ut.

Turkduva (1)

Kungsfiskare (9)
4/1; 20/9-31/10
1-0-0 / 0-.0-0 / 0-0-2 / 6-0-0
1 ex sågs 4/1 vid Välen (CJ), sedan blev det inga
fler observationer under första halvåret. Under
perioden 20/9-31/10 sågs 1 ex vanligen i vikens
inre delar, men ofta ganska så rörlig. 2/10 sågs 1
ex satt på en pinne vid cementröret nedanför fågeltornet, men flög senare ut i viken. Kan ha landat ute vid bryggorna. (HB).
Flög förbi 24/10 Uppmärksammades på
lätet. Sågs kort vid strandkanten nedanför obskullen på Askimssidan. (SA) och slutligen sågs 1 ex
31/10 Upptäcktes från fågeltornet när den flög
söderut förbi den nordligaste bryggan på Näsetsidan ut mot Bjöla småbåtshamn där den försvann
in bland bryggorna (UU) Genom åren har artens
förekomst vid Välen varit lite varierad. 2001-02 IX,
X, 2005 III, IX, X, 2006 I-III, 2008 VIII-XI och så
detta år I, IX-X.

Den 6/6 sågs 1 ex vid Välen (US). Detta var fjärde
redovisade fyndet sedan 2003 vid lokalen enligt
Gröngöling (61)
Svalan. Snabbsök på Svalan visar inga andra fynd
2/1-19/12
detta år i Västra Frölunda; sålunda ovanligt.
5-4-12 / 6-2-2 / 6-8-6 / 9-0-2
Denna hackspett fanns här hela året men utan att
Gök (1)
någon häckning kunde misstänkas. Skulle man ha
letat efter dess boplats kunde Torstens ås vara
1 ex rapporterat 24/5 (DG, LB). Senaste rapport
lämpligt, därifrån rapporteras den i 16 (72%) av de
maj 2007.
rapporter som anger dellokal (22). Resterande
fem lokalrapporter kom från Kviberget.
Tornseglare (49)
Den 11/3 hördes 2 ex, en vid Torstensås
samt en vid Komposten. (HB). Sång hördes redan
14/5-5/9
26/1 (PK) och hördes så sent som 18/8 (SSV).
0-0-0 / 0-10-6 / 16-14-3 / 0-0-0
Enstaka ex sågs flyga över från 3 ex 14/5 (HB),
med lite fler 21/5 30 ex (SA), 50 ex 22/5 (TK) och Spillkråka (10)
30 ex 24/5 (SA).
6/1-1/11
Sedan fanns en ganska jämn förekomst
under våren/sommaren med ofta 5-10 ex, 18/7 20 2-1-1 / 0-0-0 / 0-3-1 / 1-1-0
ex (TK) liksom 20 ex förbiflygande 21/8 (HH) och Några vinterobservationer gjordes 6/1 (JM) och
rekordsiffran 30 ex 11/7 (TK). Sydsträckande sågs 30/1 (KN) samt 30/1 stöttes i skogen på toppen av
Kviberget varefter den flög mot NO över Välen
3/9 med 7 ex (CJ) och 5/9 med 20 ex (PL, JS,
(UU). Tiden 21-23/8 sågs 1 ex (MF, FA), därefter
MM), sista dagen art sågs.

hördes den vid Torstens ås 16/9 och 20/10 (UU)
innan den rapporteras för sista gången för året
1/11 (HL).

Större hackspett (35)
4/1-13/12
3-4-5 / 3-2-2 / 0-3-3 / 6-2-2
Flera vinterobservationer av ensam fågel vid Hult
4/1-1/2 (PB, JR, SA) där den dock inte rapporterades senare under året. Den 7/2 rapport om 2 ex,
en i ett träd vid tennishallarna och 1 hane på Torstens ås (UU) samt 14/3 1 hane i lövskogen S om
tennishallarna och 1 ex på Kviberget (UU). På
Torstens ås visade sig ett par häcka, bo med ungar funnet 21/5 (SA), sedan observerad under hösten oftast en i taget, ibland på Torstens ås, dock 3
ex 18/10 (SA) och vardera 1 ex på Kviberget och
Torstens ås både 20/10 och 1/12 (UU).

Mindre hackspett (10)

Sånglärka (20)
24/2-5/12
0-2-11 / 1-1-0 / 0-0-1 / 2-1-1
De första 2 sågs 24/2 (LA), därefter rapporteras
en och annan fram till 13/3 då 70 ex kommer insträckande (PK). Den 14/4 finns 40-50 ex på gamla mudderdeponin (SA, UU), den 15/4 25 ex 20-25
ex varav några sträckande norrut och 16 ex rastande på den gamla mudderdeponin på Näsetsidan (UU). Senare samma eftermiddag rapporteras
10 ex (LN). Resten av våren ses 1-2 sånglärkor
utom 28/3 med 5 ex (SA).
Mellan 6/5 och 19/8 rapporteras inte arten,
åter 19/8 med 2 ex (BB) och sedan följer några
ensamma förbisträckare till 15/11 3 ex (UL). Lockläte hörs 5/12 (UL).

Backsvala (10)
14/4-5/9

0-0-0 / 1-1-0 / 3-3-2 / 0-0-0
Några observationer gjordes av nordsträckare
med 2 ex 14/4 och 1 ex 17/5 (SA), därefter kom
1-0-3 / 0-0-0 / 0-2-4 / 0-0-0
några sommarsvalor letande mat över åmynningSågs med 1 ex i koloniområdet 16/1 (JR), samt
15/3 1 ex födosökte på SO-delen av Torstens ås, en 21/7 och vadarstranden (tillsammans med husflög efter en stund över viken till Askimsidan (UU). svalor) 28/7 (UU). 5 ex 1/8 (JM). Lite sträck 18/8Sågs även ett par gånger på Torstens ås senare 5/9 med som mest 5 ex 28/8 (US).
i mars, därefter dröjde det nästan ett halvår tills
nästa kontakt vilket sannolikt betyder att arten inte
Ladusvala (65)
häckat inom området.
Den 21/8 hördes lockläte på Torstens ås
21/4-27/9
(HH) och sågs senare 1 ex mellan kostallet och
0-0-0 / 2-15-8 / 15-12-13 / 0-0-0
stranden i en ek (BA, BK). Den 25/8 2 ex, en vid
Två ladusvalor som flög över mellersta delen av
Torstensås och en vid koloniområdet. (HB).
viken 21/4 (UU) invigde svalsäsongen vid Välen.
Rapport om 1 ex 3-20/9 i koloniområdet och KviLite nordsträck noterades med 12 ex 3/5 (SA), 9
berget (US-HB; SA) var årets sista observationer.
ex 10/5 (EW), 5 ex 14/5 (UU) och 20 ex 17/5 (SA).
Däremellan sågs arten regelbundet med 1-5 ex
under
fortsatt sommar, lite flera 4/6 med 10 ex
Trädlärka (3)
(SF) och 40 ex 10/7 (SF). Medelantal per obs i juni
Den 13/3 kom 8 ex insträckande (PK), dagen där- var 4,8 ex, för juli 7,6 ex och för augusti 8,4ex.
på sågs 1 ex, som kom flygande lågt över södra
Kanske speglar denna ökning en reell tillväxt i
delen av gamla mudderdeponin och försvann i
beståndet och påfyllnad av flygga ungar, dock
sydostlig riktning mot Marholmen (UU). Den 11/10 finns inga noteringar om ungfåglar.
sträckte 1 ex (TK). Noterad fem gånger tidigare år,
Den 16/8 fanns 25 ex vid Välen (SA, JM)
en gång 25/3 och mellan 13/9-12/10.
liksom den 18/8 (SSV). Därefter gjordes sträckob-

16/1-20/9

servationer 28/8 av 18+15 ex på 3h (TK, US) och
50 ex 5/9 Säkert fler, vi räknade inte så noga. (PL,
JS, MM). Resten av september drog enstaka förbi
på sträck, 16 ex rapporterades förbiflygande vid
Yttre Välen 11/9 och 16/9 (JK). Den 27/9 flög årets
sista rapporterade Svalan-ladusvala förbi.

Hussvala (32)
27/4-5/9
0-0-0/ 1-7-5 / 12-5-2 / 0-0-0
Den 27/4 sågs de två första hussvalorna för året
vid Yttre Välen (JK), därefter dröjde det till 10/5
innan nästa kom, 1 ex på väg norrut (EW). 12/6:
ca 10 ex, flög lågt över viken och stranden under
födosök. Märkligt att inga ladusvalor sågs idag
liksom inga hussvalor igår. (UU).
Sedan blev det några födosökande vid vart
annat besök, häckning äger rum alldeles i närheten (Fågelatlas över Göteborg, Aronsson 2009).
Vid ytterligare tillfällen rapporteras 10 ex, 10/7
(UU) och 24/7 (ME), därefter enstaka utom 31/7
med 6 ex (BO). Vid sträckobservationer från Kviberget sågs 2 ex åt söder 5/9 (PL, JS, MM). Det
blev också säsongens avslutning.

28/3 (JM) och vårens största antal 40 ex fanns
15/4 på Gjutegårdsängen (SA). Sista vårobservationen gjordes 26/4 av 1 ex (TK).
Höstens rastare och förbisträckare var flera,
det hela inleddes med 10 ex åt S 5/9 över Kviberget (PL, JS, MM), fortsatte med 15 ex på Mudderängen 8/9 (HB) och 55+27 ex 10-11/9 (HB). Flera
dagar 10-25 ex på sydsträck, 20/9 minst 75 ex
(3h) (SA), 10/10 65 ex (3h) (SA) och 100 ex 11/10
(HH). Rastade bland annat vid Gjutegårdsängen
10 ex 26/9 (UU). Sista rapport 1 ex flög förbi Gjutegårdsängen 29/11 (SA).

Skärpiplärka (2)
1 ex flög förbi 24/9 (TK) samt 2 fåglar flög över
29/11 varav den en lät (skärpip). Den andra var
tyst men troligtvis en skärpip det också. Landade
vid yttre bryggan mot Marholmen till. (HB). Rapporterad 12 gånger 1959-1961, men hittills endast
5 gånger sedan sekelskiftet.

Gulärla (26)
14/4-24/5; 8/8-10/9

0-0-0 / 2-9-0 / 0-13-2 / 0-0-0
Två gulärlor sågs redan 14/4 (HB, BO), det tidiTrädpiplärka (14)
gaste gulärla någonsin har rapporterats här. Aprilobservationer är överhuvudtaget sällsynta, endast
20/4-14/9
två fynd har gjorts tidigare, år 2006. I vanliga fall
0-0-0 / 1-1-0 / 0-5-7 / 0-0-0
Arten häckar inte vid Välen och ingen sjungande kommer de första dagarna i maj, så även nu: 2 ex
3/5 (GG).
fågel hördes, mest rapporterad på sträck. En på
Samma dag rastade 2 ex av den nordliga
nordsträck inledde 20/4 (HB), därefter en hel del
svarthuvade rasen M f thunbergi (SA). Den 14/5
sydsträckande med toppnotering 24/8 då på
knapp timme 104 ex passerade (HB), dagen där- sträckte 10 ex åt norr i en flock (HB), på kvällen
på 45 ex på samma tid och 10/9 81 ex på drygt en flyttade 1 nordlig gulärla ytterligare förbi ((OB,
ANY, UU). 1 ex var kvar och sågs till 24/5, därefter
timme (HB).
Totalt sträckte mellan 24/8-14/9 302 ex förbi ingen observation alls under sommarmånaderna.
Åter i början av augusti, sågs enstaka 1-3
på en tidsrymd av 19 timmar. Enda rastande var 2
ex
tills
sträcket tog fart: sydsträck koncentrerat till
ex vid Mudderängen 8/9 (HB). De sista 14 på
24/8-5/10, på dessa knappa 2 veckor passerade
sträck var den 14/9 (HB).
och räknades 265 ex. Det tog sin 24/8 då 30 ex
passerade på en timme (HB), fortsatte med 79 ex
27/8 (1h) (HB) och 50 ex 5/9 8h) vid Kviberget
Ängspiplärka (39)
"säkert fler, vi räknade inte så noga" (PL, JS, MM).
14/3-29/11
Sedan tog det helt slut den 10/9 sträckte de sista
0-0-6 / 8-0-0 / 0-0-14 / 9-2-0
4 exemplaren.
Årets första Välenfåglar 14/3 (SA, TK), en sjungande fågel 21/3 (DG, LB). 4 ex sträckte norrut

Forsärla (16)

koloniområdet i ett träd vid den gamla fotbollsplanen (PB) och 10 ex 18/1 (US).

28/3-30/12

Gärdsmyg (84)

0-0-2 / 1-0-0 / 0-1-4 / 4-3-1
Övervintrar då och då, sågs nu 28-29/3 vid bron
över till Hult (SA, HB). Ytterligare en vårobservation gjord 4/4 då 1 ex rastade vid östra strandkanten vid träbron (PB). Sydsträck av 1-2 ex per gång
noterat 28/8 (TK) samt vid 6 tillfällen 9/9-18/10,
bland annat 2 ex 18/10 (JM). 31/10-7/11 sågs en
fågel vid fågeltorn-kohuset, fångade insekter vid
kohuset 30/10 (UU) men också ute i vasskanten
1/11 (VT). En sista observation gjordes 30/12 då
lockläte hördes (UL) - den första decemberobservationen av arten här och en av fem i rapportområde Göteborg denna december.

1/1-27/12

11-12-14 / 6-5-2 / 1-2-3 /11-11-6
Fanns här även mitt i vintern: 16/1 4 ex (JRE) och
17/1 1 ex i dagvattensdiket, hela viken frusen
utom just detta dike. (AN). Enstaka ex rapporteras
följande veckor från olika platser: 15/2 2 ex N delen av Koloniområdet samt 2 ex Ängåsfältet (PB),
14/3 1 ex på Torstens ås, 2 ex på Kviberget och 1
ex i lövskogen vid kompostdeponin på Askimsidan. (UU), 15/3 1 ex kohuset (JK).
Sång hördes ffg 21/3 vid Torstens ås (PB)
och 4 ex vid Välen samma dag (DG). Sjungande
fåglar hördes fram till 24/7 (ME), det var en av
sommarens få observationer - 5 noteringar juniSädesärla (77)
augusti.
Gärdsmygen är kanske mer av en höst och
1/4-1/10
vinterfågel - mycket riktigt räknades 10 ex 18/10
0-0-0 / 19-10-7 / 13-14-13 / 1-0-0
vid Välen (JM) och under kommande vandringar
Anlände och sågs 1/4 med 1 ex (HB) vilket är ett
under höstmånader ofta 2-4 ex. Sång hördes vid
av de senare datum den setts ffg detta sekel. Så
Torstens ås 28/11 (LN).
småningom kom flera, 13/4 rapporteras 20 födoFortfarande i den kärva vintern kunde 13/12
sökande (PB) liksom 30ex 16/4 (SA) och 20/4
räknas 6 ex (JM) och 26/12 5 ex Vid ån, kolonistu(ANY, OB), och 3/5 (SA). Den 6/5 räknades 17 ex
gorna, dagvattendiket, åsen och fältet (JM).
på vadarstranden, letade mat 6/5 (UU), 14/5 10 ex
(UU). Därefter räknades mest enstaka sädesärlor,
spred uppenbarligen ut sig och i vart fall rapporte- Järnsparv (29)
ras en unge 10/7 (UU) men förmodligen fanns
3/2-13/12
flera.
Från början av augusti var sädesärlan stän- 0-1-1 / 4-6-3 / 0-3-5 / 3-1-2
digt närvarande här med 10-20 ex, ofta på vadar- Lockläte hört 3/2 i buskage precis S om Torstens
stranden 17-23/8 (UU, SF, JM). Även 11/9 rappor- ås, flög troligen mot fotbollsplanen (EW). Därefter i
teras 20 ex (MR). Den 14/9 sågs ytterligare 2 1K mer normal tid 29/3 vid Komposten (HB), där en
fåglar (UU). Den sista observationen gjordes 1/10 sjungande rapporteras 2/4 (HB).
Flög mot vassen O om sporthallarna för övernattMellan 2-4 ex rapporterad med sång fram
ning. (UU). Detta var sjunde oktoberfyndet av ar- till 14/4, därefter en ensam sångare vid 9 tillfällen
ten vid Välen sedan 2005 då första oktoberfyndet vid Gjutegårdsängen, Kviberget samt Tennishallen
gjordes.
från 1/5 (SA), sista obs 22/6 (SA).
Sydsträck noterat 24/8-14/9 med en topp
med 32 ex 10/9 (HB) och 13 ex 11/9 (HB) på var
Sidensvans (7)
sin morgontimme. Ensam fågel sedd vid olika tillfällen i oktober, vid Muddret 29/11-1/12 (SA, UU)
1-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Rapporterad vid flera tillfällen i januari, som mest och slutligen 1 ex vid Torstens ås 13/12 vid Röda
Vallen (JM).
cirka 60 ex i träden söder om gräsplanerna vid
Ängåsfältet 1/1 (PB), cirka 35 ex i norra delen av

Rödhake (55)
1/1-26/12
7-8-10 / 6-2-2 / 0-3-2 / 5-5-5
Denna nyvordna vinterfågel kunde ses födosöka
med 4 ex vid Stora ån 4/1 (HH) och med 3 ex vardera vid Torstens ås och Ängåsfältet (EW). Sjöng
redan 20/1 (BO) men sedan dröjde det till 14/3
innan nästa sångare hördes, 1 ex på Torstens ås
och 1 ex i koloniområdet S om Gjutegårdsängen.
(UU) troligt att det var då flyttarna återkom.
Under vårens vandringar registrerades som
mest 5 ex 9/4 vid N delen av lokalen Koloniområdet, vid Ängåsfältet och vid Torstens ås (PB). Under sommaren blev arten osynlig, och mellan 14/6
-12/8 sågs inga fåglar. En födosökande fågel den
12/8 var höstens första (BA). Några rapporter talar
om 3 ex 5/9 Kviberget (PL, JS, MM), 7/11 (SA)
och 1/12 2 ex på Kviberget varav 1 ex vid en fågelmatning samt 1 ex vid kompostdeponin på
Askimsidan. (UU).
Höstsång hördes vid flera tillfällen: 18/10
Gjutegårdsängen (JM), 24/10(JM), 30/11 komposten (HH) och 13/12 Koloniområdet och Torstens
ås (JM).
:

stens ås 14/5 (HH), samt en pull/nyligen flygg 16/6
(OW). Sång 19/6 (BO), sedan upphörde sången
och efter ytterligare några obs av ensam fågel
sågs den sista vid Kviberget 5/9, honfärgad (PL,
JS, MM).

Buskskvätta (17)
27/4-8/9
0-0-0 / 0-7-0 / 0-6-4 / 0-0-0
Ankom 27/4 med 2 ex vid Yttre Välen (JK), sågs
därefter sjungande vid komposten 10/5 (HB) och
flera gånger vid Gjutegårdsängen 19/5 sjungande
hane (DN). En 1K fågel i beteshagen 13/8 (SF),
mot slutet av månaden blev de flera: 23/8 13 ex
minst, bara en hade kvarvarande hanliknande
teckning. Satt ofta i skräpporna och spanade (AN,
SA). Resten av perioden fram till sista obs 8/9 på
Mudderängen (HB) 1-3 ex sedda.

Stenskvätta (23)
7/4-22/5; 20/8-14/9

0-0-0 / 7-8-0 / 0-4-4 / 0-0-0
Sågs 32 gånger under våren, först en hane 7/4
(US, SS), därefter med varierande antal - vanligen
1-3 ex, men den 14/5 så många som 5 hanar + 4
Näktergal (7)
honor, i beteshagen på Näsetsidan (UU, OB, ME).
10/5-3/6
Påfallande ofta sågs de vid stenröset rakt nedan0-0-0 / 0-6-1 / 0-0-0 / 0-0-0
för fågeltornet, 6/5 hane och hona födosökande på
En fågel sjöng 10/5 vid Gjutegårdsängen (PKE), stranden utanför fågeltornet (UU), men inga ungdärefter fram till 3/6 vid första gångbron över Stora fåglar rapporterade.
ån uppströms Hults bro, men också vid Hults bro.
Höstens 15 rapporter var liet mer spridda,
Den 20/5 sjöng 2 ex, en i buskaget vid träbron
Kviberget 3 ex 5/9 (PL, JS, MM), Mudderängen
över Stora ån och en i träddungen V om gräspla- honfärgad 8/9 (HB) och men också på stenröset S
nen mot Näsetvägen (PB), också den 24/5 (SA,
om fågeltornet 11/9 (UU).
PB, HB). Sista gången hörd 3/6 mitt på dagen
med sporadisk sång (HB). Årlig gäst sedan 2006
med 1-4 sjungande hanar, vanligen runt Stora Ån Koltrast (73)
och Ängåsfältet.
4/1-30/12
6-8-11 / 8-8-7 / 4-3-2 / 3-7-6
Sågs redan från nyår, en enda fågel per rapport
Rödstjärt (22)
under året i 50% av fallen. Lite undantag med 6 ex
22/4-5/9
11/1 (SA) och 7 ex 16/1 (JRE), och minst 9 st vid
0-0-0 / 4-9-6 / 0-1-2 / 0-0-0
bäcken bakom Sportarenan (PB). Den 21/2 10 ex
Sjungande hane bortåt Tennishallen 11/5 (CJ),
vid Torstens ås (JM). Vårens första sångare hörfrån kolonistugorna 1/6 (HB) och från Kohuset 2/6 des 7/3 (TK)
(HB). En påfallande tidig 1K-fåpgel sågs på TorBobygge observerat 27/4 (JK), hur många

koltrastar som fanns i området är svårt att säga
men på kvällen 14/5 sjöng 6 ex vid Stora ån (ME). Rödvingetrast (26)
Så sent som 1/12 registrerades 20 ex, varav ca 5 4/1-15/4; 1/11-31/12
ex på Kviberget och ca 15 ex i lövskogsdungen N
2-0-4 / 8-0-0 / 0-0-0 / 0-3-9
om kompostdeponin på Askimsidan. (UU).
Midvinterobs av 1 ex 4/1 (ME) och 17/1 vid skogsdunge bakom tennishallarna (SA). Därefter dröjde
det tills förbisträckarna rastade: Ängåsfältet 22/3
Björktrast (85)
där 8 ex sågs i toppen på skogsdunge men trolig3/1-30/12
vis flera där pga det massiva rödvingepladdret
(SA), 40 ex 28/3 (SA, OW). Följande vecka mindre
14-11-11 / 5-3-3 / 1-4-7 / 7-8-11
flock med 8 ex 4/4 störst, Ängåsfältet i buskar
Enstaka höll till i området från nyår, lite fler den
nere vid träbron (PB). Ytterligare en vecka 1-2 ex
11/1 då 30 ex sågs vid koloniområdet (SA). Den
7/2 50 ex på västra sidan av viken (KJ). Däremel- kvar, sista 2 ex sågs 15/4 vid komposten (HB).
.
Återkom efter sommaren 1/11, också dessa
lan veckor av högst enstaka sedda fåglar. Den
14/3 70 satt i lövdungen på gamla mudderdeponin 2 ex vid Komposten (HB). En 1K fågel sågs 1/12 I
(UU), ca 50 ex där 15/3 också (UU). Fram till mit- sällskap med koltrastar och björktrastar i lövskogsdungen N om kompostdeponin på Askimsidan.
ten av april var antalet 10-50 ex, sista gången
14/4 50 ex (SA), därefter noterades endast ensta- (UU). Året ut då och då 1-3 ex men 20/12 10 ex i I
ka och par under resten av våren och sommaren. jätteflock på ca 400 björktrastar högt upp sträckDock finns arten häckande i området, 10/5 sågs 2 ande nord (IS, LE) och 25 ex 26/12 en ren flock
adulta mata 1 unge på marken vid Stora ån (AN). om 15 ex, resterande spridda bland björktrastarna.
Återkom med småflockar från 27/8 då 20 ex Kan ha varit fler, men rödvingerepresentationen
sågs (HB), höll sig på den nivån men ökade i no- var överraskande blygsam. (JM)
vember med 60 ex 18/11 (HB) och med en verklig
topp i slutet av året: 250 ex 14/12, Södra sidan.
200 på lilla fotbollsplanen och 50 i träden runt om- Dubbeltrast (3)
kring. (KJ), 400 ex 20/12 sträckte norrut i en långt 2 ex på Stora ängen 4/4 (JK) följdes av 1 ex som
utdragen flock högt upp (IS) och 1000 ex 26/12
flög förbi 14/4 (SA). En enda höstobservation
Cirka. Enormt med björktrast i luften och nere på 11/10 av en förbiflygande fågel (TK).
strandängarna (JM).

Taltrast (8)
7/4-24/10
0-0-0 / 3-1-0 / 0-0-1 / 3-0-0
En mycket sparsamt representerad art, några
aprilobservationer gjordes vid muddertippen 7/4
och 9/4 (HB) samt sågs en fågel vid Välen 12/5
(US).
Därefter blev det en obslucka över sommaren tills 2 ex flög förbi Kviberget 5/9 (PL, JS, MM).
För övrigt några observationer av ensamma fåglar
2-24/10 bland annat 1 ex vid Torstens ås och 1 ex
vid Komposten 2/10 (HB).

Sävsångare

(16)

24/4-4/8
0-0-0 / 2-11-3 / 0-1-0 / 0-0-0
Sjungande sävsångare i I vassen vid Mudderängen i hörnet mot Kviberget var första fyndet av arten i april här (HB). Hördes i mer normal tid 10/5
ifrån parkeringen till Gjutegårdsängen i vasskanten mot den lilla dungen som sedan sträcker sig till
komposten (HB). Den 20/5 rapporteras 2 sjungande, en söder om kohagen och en vid Stora ån 150
- 200m nedströms bron där Marholmsvägen går
över Stora ån (PB). Den 24/5 rapporteras 3 ex
dock ingen sång (DG, LB). Sjöng fram till 15/6 på
Gjutegårdsängen (US). En höstobs 4/8 i vassen
nedanför tornet (BO).

Kärrsångare (16)
19/5-23/6
0-0-0 / 0-6-10 / 0-0-0 / 0-0-0
Den första för året sjöng 19/5 23:30 intill Näsetvägen där en gång och cykelbana går in och fortsätter mot träbron (PB). På Näsetsidan S om Torstens ås hördes en vid midnatt 21/5 från Askimsidan (PB).
Den 24/5 sjöng 2 ex runt dungen vid
komposten (i vass/buskmarken mot parkeringen).
(HB) Sedan blev det Ängåsfältet som visade sig
ha flest kärrsångare: 5 sjungande 3/6 (HB), Stora
ån 13/6 med 6 sångare (HB) och 22/6 5 ex, Välen
(SA). I samtliga dessa fall sjöng fåglarna mitt på
dagen. Den 23/6 kom sista rapporten med 3 ex
spel/sång vid Välen (JM).

Ärtsångare (12)
26/4-23/6
0-0-0 / 2-9-1 / 0-0-0 / 0-0-0
En regelrätt inventering från Båthamnen upp till
Blå bron 10/5 visade på 5 ex av denna sångfågel
(HB), för övrigt finns ett antal rapporter om 1-2
sjungande fåglar, oftast vid Välen men ibland mer
exakt: Stora ån 1 ex 10/5 (AN), vid sporthall 11/5 1
ex (CJ) och koloniområdet 23/6 1 ex (JM), detta
var för övrigt säsongens sista notering.

Törnsångare (29)
10/5-28/8

0-0-0 / 0-13-7 / 5-4-0 / 0-0-0
Anlände 10/5 och rapporterades av 5 olika observatörer, bland annat räknades 5 ex från båthamnen upp till Blå bron (HB). Ytterligare några gånger rapporterades flera sjungande , 18/5 6 ex vid
Rörsångare (35)
Kviberget (JM) och 21/5 10 ex vid Välen (SA).
10/5-11/9
Samma dag sågs 2 ex upprörda varnande
0-0-0 / 0-15-9 / 5-2-4 / 0-0-0
(JM) och 6/6 sågs 1 ex i en större rishög S om
Stora ån mellan gångbroarna med föda i näbben
Åtskilliga sångobservationer, de första den 10/5
då arten rapporterades av 8 olika personer! Rap- (UU), ett gott tecken på häckning, kriterium 16 av
porterna angavs till Välen vilket är föga preciserat, 20 möjliga. Den 21-28/8 rapporteras 1 ex, den
21/8 från vassparti vid fotbollsplanens kortsida vid
men 18/5 hördes 5 sjungande ex vid Stora ån
(HB, US) och 1/6 sjöng 3 ex I vassen närmast Kvi- dike (SF), en 1K fågel sågs 23/8 möjligen här
(AN).
berget (HB).
Även senare hördes sång; 21/8 skuggsjöng
1 ex i vassen (HB) och sista observationen för
året, 11/9 var 1 ex som hördes sjunga i den Övre Trädgårdssångare (11)
reningsdammen (UU). Av 63 gånger rapporteras 1 10/5-17/7
ex 38 gånger, i medeltal blev det 1.6 fågel/gång.
0-0-0 / 0-4-4 / 3-0-0 / 0-0-0
Nästan samtliga observationer av 1 sjungande
fåglar, både första gången 10/5 (SA) och den sista
Härmsångare (5)
17/7 (SA). Några gånger 2 ex, som 6/6 (UU), de
10/5-17/6
lokaliserade observationerna oftast vid Ängåsfältet
(5 gånger). Har sedan 2005 rapporterats från Vä0-0-0 / 0-3-2 / 0-0-0 / 0-0-0
Första obs 10/5 med 1 ex som sjöng i buskage på len 6-12 dagar per år.
gamla muddret (SA). Det finns endast en tidigare
rapport från Välen (8/5 2008 Stefan Andersson).
Svarthätta (29)
Hördes även 24/5 i dungen mellan ängen och
brännplatsen (SA) och den 4/6 vid Stora ån nära 10/4-20/9
Hults bro (BA, SF). Sista observation gjordes 17/6
0-0-0 / 8-12-5 / 3-0-1 / 0-0-0
(BN).
Anlände tidigt, första noterad 10/4 (GA, AJ), helt i
linje med artens ankomst till trakten (bortsett från
det tiotal svarthättor som rapporterats övervintran-

de i Göteborgs rapportområde.
Sång hördes ganska omgående, 4 ex 14/4
(SA) och även senare vid Stora ån (5 gånger),
Torstens ås (4) och Ängåsfältet (3), med 1-2 ex.
Rapport om 8 ex sjungande 10/5 och 21/5 (SA)
antyder att detta kan vara den allmännaste sångaren på lokalen. Fortfarande sjöng 4 ex 6/7 (SA).
Sista exemplaret hördes med lockläte 20/9 (SA).

Lövsångare (26)
15/4-18/9

0-0-0 / 5-8-4 / 2-4-3 / 0-0-0
Rapporteras 15/4 med minst 1 ex (HH) vilket är
det tidigaste en lövsångare setts vid Välen, 2007
kom den 16/4 (Aimon Niklasson).
Ytterligare en och annan rapporteras men
det dröjde till den 23/4 innan tvåan kom (SA) och
först 10/5 kom flyttvågen förbi, 10 ex rapporteras
Grönsångare (1)
(SA). De 7 ex som sedan rapporteras den 21/5
En enda observation av denna inte alltför ovanliga (SA) bör däremot vara stationära, revirhävdande
art, var en fågel som sjöng 19/6 (BO).
hanar.
Man skulle dock kunna tro att arten inte
häckar vid Välen eftersom endast ett fåtal obserGransångare (67)
vationer av ensamma fåglar görs i juni-juli, men
4/4-29/11
det beror säkert på annat.
Under begynnande höstflyttning observeras
0-0-0 / 17-15-15 / 5-5-5 / 4-1-0
10 ex vid Välen 28/8 (TK) och även på Kviberget
Gransångaren kommer tidigt till Välen, redan i
mars minst 3 år sedan sekelskiftet. Detta år note- 5/9 (PL, JS, MM). Sång den 21/8 (OB) är sent
rades den dock först 4/4 (ME), men i gengäld med men ungfåglar försöker sig ibland på att sjunga på
2 sjungande exemplar, samt med 3 ex vid Ängås- sensommaren. Arten flyttar iväg tidigt och en rapport om 1 ex vid Stora ån 18/9 är årets sista (BK).
fältet (PB, HH). Åtskilliga observationer gjordes
sedan av 2-4 ex, den 14/4 rapporteras 11 ex
sjungande och sedda fåglar (SA).
Kungsfågel (12)
Den 24/4 rapporteras 8 ex samt parning
(OW), den 1/5 lika många ex (SA). Fortsatta sång- 1/2-19/12
er vid många tillfällen, 10 ex den 10/5 (SA) liksom 1-0-1 / 1-0-0 / 0-0-2 / 4-2-1
18/5 I hela området. Koncentration längs Stora ån. Observerad då och då utom under sommarmåna(JM) och även 10 ex 21/5 (SA). Inga klara indika- derna. 2 ex sågs vid Hult 1/2 (SA), därefter 1 ex
tioner på häckning men 6/6 fanns vid Ängåsfältet letande mat vid Ängåsfältet I nyponbuskar i närheMinst 5 ex, bl.a. en sjungande och ett par varnan- ten av träbron 4/4 (PB). Under hösten gjordes 10
de. (UU). Sak samma med 7 ex vid Stora ån, upp- observationer, 5 ex sågs 20/9 (SA) och 5 ex höll
rörda, varnande (OW).
till runt Kviberget 17/10 (HB). Dagen därpå sågs 6
Häckning förefaller sannolik, fåglar sågs
ex (SA). Slutligen hördes lockläte vid Torstens ås
hela sommaren, sång rapporteras 13 dagar i juni, 19/12 (PB).
4 i juli - egentligen inte något perfekt tecken på
häckning eftersom en fågel som matar ungar borde ha fullt upp med att göra med detta.
Grå flugsnappare (3)
Den 21/8 fanns 10 ex i vassparti på kortsiTre höstobservationer med vardera 1 ex, 27/8 1
dan av fotbollsplanen (SF) och Minst 5 ex hördes
ex i tallarna bakom obskullen (HB), 5/9 1 ex Kvilocka inom området. 11/9 (UU). Årets sista obserberget (PL, JS, MM) och 1 ex Hult 6/9 (SA). Arten
vation var en fågel som letade mat lågt i vasskanär sparsamt sedd och sågs ffg vid Välen 18/5
ten mellan gamla muddret och Välen. (SA)
2006 (Karl-Olof Johansson). Den har sedan rap-

porterats 2-3 gånger per år, 16-19/5 (3 gånger)
och 23/8-11/9 (7 gånger).

Svartvit flugsnappare (5)

Tofsmes (7)
26/3-19/12

0-0-1 / 0-0-0 / 0-1-1 / 1-2-1
Sågs med 2 ex vid Torstens ås 26/3 (BO), samt i
0-0-0 / 0-4-0 / 0-1-0 / 0-0-0
området runt obskullen 27/8 med 3 ex (HB), därefVårens första sågs 9/5 nära blå bron (CJ), sång
ter i samma område med 1-2 ex ytterligare några
hördes i mitten av maj bland annat 11/5 från grus- gånger under hösten. 1 ex Puttrade från tallskovägen väst om Åkereds tennishall (HB), samt vid gen vid kolonistugorna i södra delen, mot MarholStora ån 14/5 (ME). En 1K fågel sågs vid Hult 28/8 men till. (JM) och slutligen hördes lockläte vid Hult
(SA). Arten rapporteras några gånger år i maj-juni 19/12 (LN).
men årets fynd i augusti var det första höstfyndet
av svartvit flugsnapparen vid Välen.

Skäggmes (36)
1/1-28/3; 14/10-30/12
9-2-7 / 0-0-0 / 0-0-0 / 7-4-7
Vintergäst vid Viken, under årets första dagar
sågs 5 ex 1/1 (OA), den 3/1 6 ex sågs flygande
och hördes från tornet. (KN). Sedan i allmänhet 12 rapporterade ex, antal kan bero på att de ofta
hördes från fågeltornet och inte sågs, i många
rapporter anges "minst 2 ex". Minst 2 ex hördes
28/3 i vassen nedanför gamla mudderdeponin vårens sista observation.
Därefter dröjde det mer än ett halvår innan
arten sågs igen. Den 18/10 sågs 11 ex, 9 ex drog
slutligen iväg, efter flera försök, försvann som fluglortar i skyn, mot nordväst (JM). Minst 10 ex hördes i vassarna runt Välen samma dag (SA, BK).
Den 18/10 hördes minst 5 ex, tjingade till flera
gånger i vassen nära komposten (HB). Antal minskade sedan, 1/11 sågs 4 ex varav 2 tog höjd och
försvann mot N (VT). Den 12/11 sågs 4 ex, 3 honor + 1 hane, i vassen på Askimssidan (MO).

Entita (8)
15/2-7/11
0-1-2 / 0-0-1 / 0-2-1 / 0-1-0
Sång vid yttre kolonioområdet 15/2 (HB) följdes av
sång 14-15/3 på Torstens ås (SA, UU). Minst 2 ex
sågs 30/6 just vid Toprstens ås, familj? (HB). Deltog sedan i meståg vid Obskullen 27/8 (HB). 2 ex
sågs 28/8 vid kolonier (TK) och Ängåsfältet 7/11
(SA).

Svartmes (2)

Två höstobservationer: 10/10 6 ex (SA), samt
minst ett ex troligtvis två höll födosökte i tallarna
bakom obskullen 18/10 (HB). Arten är årlig men
oregelbunden gäst; efter en observation per år
2004-06 sågs inga 2007 och gjordes 8 observationer 2008.

Blåmes (88)
1/1-30/12
12-7-16 / 9-9-4 / 1-4-4 / 7-8-7
Vanligen närvarande, dock sällan i några meståg
eller artrena flockar - av 126 rapporter var 60 av
ensamma fåglar och ytterligare 29 av par.
Det största antalet 28/3 anger 20 ex (SA)
men det kan ha varit en summering, dessutom
finns några noteringar om 15 ex 7/2 (UU), 28/8 De
flesta vid kolonierna (TK). Där dellokaler angivits
dominerar Torstens ås (10) över Koloniområdet
(7) och Ängåsfältet (7). Dock är att märka att 73%
av de 128 observationerna anger Välen utan att
markera dellokal. Några observationer i vassarna i
januari och oktober visar på dessa typiska vinterlokaler för blåmes. Kohuset var också ett besökt
ställe vid 6 tillfällen.

Talgoxe (61)
1/1-30/12
6-9-11 / 8-4-3 / 0-3-3 / 3-6-5
Närvarande året om även om den blev mer osynlig på sommaren. Av 82 observationer angavs 36
till dellokal, av dessa var 30% i koloniområdet,
dessutom sågs 16% vid Ängåsfältet och 22% på

Torstens ås. Kohuset var också ett säkert ställe
om man ville se talgoxe med 16% av obsar.
De flesta observationerna var av ensamma
fåglar 39/82 48% eller parvis 25/82 30%. Som
mest sågs 15 ex vid ett besök 11/1 (SA), vid några
tillfällen 28/3 och 7/11 (SA) 10 ex. Sång hördes
redan 1/2 och då i koloniområdet (JM), sista sång
6/4 vid Torstens ås. (UU)

Nötväcka (50)
4/1-26/12
3-5-10 / 8-2-1 /1-4-4 / 4-4-4
Vid fågelmatning vid kornas lagård rapporterad 9
ggr, Kviberget 11 ggr, Torstens ås 25 ggr, ospecificerat 21 ggr. Vanligen 1 ex (40) eller 2 ex (19)
men några gånger 4/1 3 ex (ME) liksom 4/2 3 ex
(HB), båda gånger Torstens ås, dessutom 4 ex
11/1 (SA) och 18/10 (SA). Första sång 17/3 vid
lagården (JK).

Nötskrika (20)
8/2-19/12
0-2-0 / 0-1-1 / 0-2-6 / 6-1-1
Sedd 5 av 21 gånger vid Kviberget, övriga gånger
vid Välen. 1-2 ex varje gång, en gång 3 ex 3/9
(CJ). Den 11/9 kom 1 ex flygande från Askimsidan
och satte sig i en ek på Torstens ås, där den bl.a.
lät höra en perfekt härmning av en kattugglas klävitt-läte (UU).

Skata (134)
1/1-30/12

18-12-18 / 13-10-4 / 11-9-9 / 13-9-8
Åretruntfågel, sågs mest ensamma eller parvis
men 11/1 6 ex (SA) och flera gånger sedan under
våren rapporteras 5 ex. Den 4/3 rapporteras våren
högsta siffra, 13 ex runt Välen (JK).
Ingen bobyggnad eller sång av skata rapporterad vilket är något förvånande med tanke på
den höga besöksfrekvensen, arten torde häcka
Trädkrypare (19)
någonstans inom rapportområde Välen.
4/1-16/12
Den 5/9 kom 10 ex flög förbi Kviberget (PL,
2-1-3 / 3-0-1 / 0-0-2 / 3-3-1
JS, MM). 14 ex letade mat vid Välen 14/10 (TK),
17/10 var de 16 ex (LN). Höstens troligen vårlika
Rapporterad i första hand från Torstens ås nära
lagården fram till mitten av juni, bland annat 15/3 väder inspirerade en skata i koloniområdet att
med 2 ex i ekbacken på SO-delen av Torstens ås, sjunga 18/10 (JM), årets enda sångnotering. En
hanen hördes sjunga (UU). Under hösten ett antal intressant inblick i skatans näringsval gjordes
30/10 då bland 5 skator en av dessa dödade en
observationer, med start 11/9 då 1 ex lockade i
mus och flög iväg! (DN). För övrigt minskade antatallarna bakom obskullen (HB).
let lite, vid hälften av observationerna oktoberdecember sågs ensamma fåglar eller par. UndanTörnskata (5)
tag 26/11 med 8 ex (TK) och årets sista dagar 2630/12 då 10 ex sågs i koloniområdet (PB, HH)
0-0-0 / 0-1-3 / 1-0-0 / 0-0-0
Iakttagen och rapporterad 17/5-28/7 från området
Stora ån, 13/6 hane och hona Hane + hona i
Kaja (144)
buskmarkerna mellan första och den blå bron på
Askimssidan (HB). Samma dag sjöng en hane
1/1-31/12
bland rishögarna på fältet S om ån mellan gång- 19-9-21 / 13-10-5 / 14-11-13 / 16-9-4
broarna (UU). Där rapporteras den också 28/7
I januari flera rapporter om 150-200 ex, 6/1 150
(SA). Arten har de senaste åren setts vid några
ex församlade i kohagen på Näsetsidan (UU).
tillfällen under sommartid vid Mudderutfyllnaden, Därefter rapporteras högst varierande antal, allt
Ängåsfältet och Gjutegårdsängen. Häckning är
mellan 1-75 ex. Åter 22/3 minst 120 ex i kohagen
ännu inte rapporter
(PB). Den 21/2 sågs bland 80 ex en fågel ett exemplar med vitt stjärtband (JM). Den 15/3 rapporteras ca 25 ex varav en partiellt leucistisk, som

även tidigare setts på lokalen (UU), oklart om det
är samma ex. Bobygge konstateras 26/4 (TK).
Övernattning konstateras 14/5, höll på och
samlas inför natten i träden (ME) även om detta
blev mer frekvent efter häckningssäsongen: 21/7
En flock med 150 ex på stranden S om fågeltornet
(UU), 26/9 Ca 400 ex flög norrut mot övernattningsplats fördelade på ett par flockar (UU) liksom
19/10 minst 200 ex, samlade sig i beteshagen på
Näsetsidan innan de skulle vidare för övernattning
(UU).
Kajsträcket över trakten berörde Välen
10/10 då 130 ex sflög åt söder mitt påå dagen
(SA) liksom 11/10 med 70 ex (TK). Den 17/10
gjorde 70 ex ett sträckförsök (JK). Efter detta
fanns 30-40 kajor kvar oktober ut, 40 ex 7/11 (TK,
SA), minskade i november 20 ex 30/11 (HH) och i
december fanns endast en handfull kvar, året ut.

Råka (18)
14/3-7/11

Korp (22)
21/2-13/12
0-3-3 / 2-0-0 / 0-6-3 / 3-1-1
Sedd då och då med undantag av sommarmånader, då de tydligen var någon annanstans. När de
sågs var det 1-2 ex vilket kan tyda på att det fanns
ett närbeläget par som ibland gjorde utflyklter hit.
Denna misstanke får sin näring av observationer
den 15/3 då 2 ex samlade bomaterial i beteshagen SV om fågeltornet. Tydligen var det fällda tussar av höglandsboskapens vinterpäls som insamlades (UU). Samma dag rapporteras att 2 ex samlade bomaterial på/intill en Highland cattle (LN).
Fågelatlas över Göteborg (Aronsson 2009) anger
minst 3 revir 2004-2007 inom kort flygavstånd.
Utöver dessa besök sågs större samlingar
28/8 då 12 ex rapporteras (TK), och 12/9 då en
flock med minst 41! korpar flög förbi mot Änggårdsbergen. Cirka 25 drog sig sedan sakta söderut (HB).

0-0-3 / 6-0-0 / 0-0-0 / 6-2-1
Observerad då och då i tidig vår och sen höst,
med vanligen 1 ex, ibland 2 ex. Den 3/4 sågs 3 ex Stare (130)
nära kostallet, samtliga 2K (CJ). Av 13 vårobser- 12/1-30/12
vationer var 8 av 2K-fåglar, mellan 28/3 och 21/4
1-3-24 / 17-13-7 / 17-15-11 / 15-3-4
sågs 1 ad och 3 2K 7 dagar, ev samma grupp.
En midvinterobservation gjordes av 2 ex 12/1 (HH)
men de riktiga flyttarna anlände 25/2, 4 ex (UU,
CJ, EW) som födosökte i beteshagen vid fågeltorKråka (159)
net. ytterligare tillkom men det kom att dröja till
1/1-30/12
10/3 innan de blev lite fler: 23 ex (DN, BO). Den
14/3 räknades här 85 ex födosökande i betesha20-12-24 / 14-11-7 / 15-9-13 / 13-11-10
En rikligen rapporterad art (249 rapporter), en av gen mellan kostallet och viken (UU; ES, TK, HH).
de mest rapporterade, ständigt närvarande, men Antalet höll i sig under våren, oftast sågs dock
trots detta finns inte mycket att säga om arten. Av mindre antal men 24/3 70 ex (HH) och 6/5 65 ex
rapporter var 22% ensamma kråkor, 56% var max Satt i skymningen på ledningstråd vid Kanne5 ex, 25% var mer än 20 fåglar. 10 % av rappor- bäcksplan (UU).
Efter fullbordad häckning samlades starar
terna anger bara kråka utan antal, arten är tydlihär, 6/6 150 ex minst, födosökande i beteshagen
gen så trivial att den inte förtjänar att räknas...
vid fågeltornet. (UU), lika många 3/7 (KN) och 300
Störst antal rapporteras 6/1 kl 14:00 då
minst 100 ex var församlade i kohagen på Näset- ex 6/7 (SA). På trådar vid fotbollsplan 400 ex 16/7
sidan (UU). Nästan lika många sågs 4/11 kl 13:30 (IN), 21/7 300 ex några kom flygande med körsbär
då 91 ex räknades (BO). Inte alltid var de i koha- i näbben som de på stranden svalde hela med
gen; 24/2 gick 19 ex på vadarstranden (JK, BO). viss möda (UU).
Höstens rekordsiffra kom 3/8 då minst 1000
Någon häckning eller någon 1K-fågel rapporteras
inte även om det utan tvekan är så att arten bör ha ex tog övernattning i vassarna S om Torstens ås.
häckat någonstans i grannskapet, kanske till och (UU, US). En gyllenbrun individ stack ut i mängden (HB). Den senare ljusa individen kvar 9/8 då
med uppe på Torstens ås någonstans.

600 ex rapporteras (SS). Åtskilliga gånger sågs
sedan 1-200 ex, 1/10 400 ex som flög mot vassarna O om sporthallarna för övernattning (UU).
19/10 fanns 120 ex kvar på aftonen övernattade
(UU).
I decmber fanns upp till 150 ex kvar 26/12
(JM) och den 30/12 50 ex i koloniområdet (HH).
Alltsedan 2003 har arten observerats i december
men bara med enstaka ex, som mest 13 ex. Detta
årets starfinal var enastående.

Bofink (37)
3/2-20/11

0-4-9 / 10-4-3 / 0-0-3 / 2-2-0
Redan 3/2 hördes hane sjunga "några avkortade
strofer". (EW) där 1 ex också fanns 4/2 vid fågelmatningen vid lagården. (HB). En månad senare
kom de första, 2 ex jagade varandra i ekbacken
på SO-delen av Torstens ås. Den ena hanen drog
några tveksamma sångstrofer emellanåt. (UU).
Sjungande fågel rapporterad sedan i mars, från
Torstens ås och Kviberget, den 28/3 räknades 15
Gråsparv (20)
ex varav 10 ex på gamla muddret (SA).
1/2-19/12
Rapporter om 1-3 sjungande per gång kommer, 6/4 5 ex sjungande vid Torstens ås (BO) och
0-4-2 / 0-4-2 / 1-3-2 / 0-1-1
dagen innan 4 ex sjöng vid Yttre Välen (JK). Ingen
Rapporterad från koloniområde (3), fotbollsplan
(2), Stora ån (2), Hult (1) och Gjutegårdsängen (1) rapport om bofink 8/6-4/9 vilket antagligen är ett
samt Välen (14 gånger). Sågs med 1-5 ex under förbiseende. Den 5/9 sträckte 30 ex S vid Kviberget "Säkert fler, vi räknade inte så noga". (PL, JS,
våren, den 13/2 5 ex i koloniområdet, De satt i
solskenet och sjöng i takrännorna på kolonistugor- MM). Ytterligare 25 ex S 20/9 (SA) och 75 ex
10/10 (SA). Årets sista fågel 20/11 vid Torstens
na vid Rosenfinksgången (UU). Hane sjöng vid
ås, en hane (HB).
Gjutegårdsängen 19/5 (DN).
Sågs 9/6 bada i en liten sandyta mellan
fågeltornet och fotbollsplanen (HB). 10 ex födosökande 3/8 (HH). 18/8 sågs en 1K födosökande vid Bergfink (12)
Kannebäcksplan tillsammans med 5 pilfinkar (UU). 7/2-28/3; 10/9-26/12
I augusti-september 2-8 ex, därefter 4 ex 27/11 vid
0-0-4 / 0-0-0 / 0-0-2 / 1-2-3
Yttre Välen (JK) och 2 ex Hult 19/12 (LN).
Sedd under vårvintern vid och omkring Mudderutfyllnaden, från 7/2 hona satt i dungen på utfyllnadsmarken mellan Torstens ås och Kviberget
Pilfink (63)
(UU) till 28/3 då 1 ex fanns med bofinkar och säv4/1-19/12
sparvar på gamla muddret (SA).
Under hösten sträckte 1-2 ex förbi vid några
2-2-5 / 1-9-7 / 9-10-9 / 6-0-3
Vid fågelmatning på Kviberget 20 ex 16/1 (JR) och få tillfällen med de första 2 10/9 (HB) och de sista
2 förbiflygande 13/12 (JM). Samma dag sågs 3 ex
fortfarande 15 ex 7/2 (UU). Därefter sedd under
våren med 1-2 ex, några gånger vid tennishallen. (US) och 1 ex vid Torstens ås 26/12 avslutade
bergfinkåret (JM).
Enda gången de var flera var 17/5 med 10 ex
(GG).
Ökade i mitten av juli, 20 ex 10/7 (ME),
samma dag sågs en 1K fågel (SF). Den 24/7 rap- Grönfink (81)
porteras minst 100 ex länsade fröförråden i vass,
2/1-26/12
tistelstrandängen vid grillplatsen (ME). Den 9/8
fanns 20 ex (BK). En flock höll till vid fotbollsplan, 12-12-13 / 7-8-5 / 2-3-3 / 5-6-5
18/8 5 ex (UU) och 21/8 30 ex I vassparti på kort- Åretruntfågel i normalt ganska små antal, i 67 av
sidan av fotbollsplanen (SF). 14/9 22 ex höll till
årets 107 observationer sågs 1-2 ex. Största flocknära fågeltornet, besökte även vassarna vid
ar var 25 ex 7/2 (UU) och 28/3 (SA), och 20 ex 2/4
åmynningen. (UU). Den 1/12 var det dags igen: 10 (HB). Sång hördes redan mitt i vintern 3/2 på Äng-15 ex, besökte en fågelmatning på Kviberget
åsfältet (EW), 8 av 19 obs april/maj var sjungande
(UU).
fåglar vid Ängåsfältet, norra delen av koloniområ-

det, vid Stora ån och vid Yttre Välen.
De sista småflockarna sågs i början på
april, 6 ex vid Torstens ås 6/4 (BO) följdes av rapporter om 1-2 ex vid besöken. Fågel i sångflykt 6/6
(UU), men inga ungfåglar eller annat tecken på
häckning. Den 24/7 sågs 5 ex (ME) och 19/8 4 ex
där också sång förekom (KA). Mindre grupper om
halvdussin fåglar sågs då och då i septemberoktober, 12 ex 1/11 (HL) och 25 ex 7/11 (SF). Den
4/12 fanns 19 ex här (JR) och i norra dleen av
koloniområdet kunde 7 ex beskådas 26/12 (PB).

var 2 ex vid Tennishallen, Kviberget (PL, JS, MM).
Med början från september sågs då och då
små sällskap som rapporteras som förbiflygande
eller på sydsträck. Vid 11 tillfällen var det endast
några få fåglar, vid 7 tillfällen rörde det sig om små
flockar med 20-35 ex. Den största flocken blev
också årets sista observatiuon, 75 ex 30/12 (UL).

Hämpling (18)
29/3-31/10

0-0-1 / 3-5-0 / 1-4-3 / 1-0-0
Sågs ffg 29/3 förbiflygande (HB), det fjärde marsSteglits (43)
fyndet vid Välen genom tiderna (enligt Svalan).
11/1-19/5; 18/8-28/12
Sedan sågs ensamma fåglar eller parvis, sång
4-0-1 / 5-2-0 / 0-1-4 / 15-8-3
hördes 18/5 (JM) men sedan var arten i stort sett
En liten flock med 6-8 fåglar sågs 11.13/1 (HH,
försvunnen hela sommaren. Dock sågs hona som
JM), därefter enstaka fåglar som sjungande hane matade en 1K fågel 18/8 (EW), samma dag sågs
vid avfallsdeponin på kolonisidan, bland stora tist- 4 ex vid flera tillfällen /SSV, AO). Ensamma sydlar 10/4 (TK) men också vid muddret vid Åkereds sträckare passerade 14/9 (HB) och 20/9 (SA).
tennishall. 14/4 (HB). Vid Torstens ås höll 24/4 7
ex till (NB).
Vinterhämpling (1)
Ett par sågs på mudderfälten vid Åkereds
tennishall, minst ett ex (troligtvis 2) sitter och
Årets enda observation var 1 ex som flög över den
sjunger. Sjungande fågel där nu över en månads 4/4 (JK).
tid. (HB). Sågs även 19/5 men därefter ingen rapport på tre månader, sannolikt ingen häckning.
Återsågs 18/8 med 2 ex (SS), en 1K fågel Gråsiska (38)
sågs 18/9 (PL). Snart sågs lite större flockar, 13
7/2-29/11
ex 5/10 (SS) och 25 ex 11/10 (HH). Det var inte
ovanligt att se flockar på 10-30 fåglar i oktober (7 0-0-3 / 5-9-5 / 4-0-6 / 3-3-0
dgr) och november (3 dgr). Högsta antalet var 32 Av samtliga 47 observationer anges 14 med plats,
5 av dessa gjordes vid Komposten, 2 vardera vid
ex, flög 31/10 förbi tornet i riktning mot Frölunda
Mudderängen, Koloniområdet och Gjutegårdsängtorg. (HB).
Den 4/11 sågs 14 ex, en födosökande flock en. Sjungande fåglar sågs 1 ex Stora ån 10/5
på tistlar och kardborrar vid fågeltornet. (UU) och (AN), 1 ex Gjutegårdsängen 19/5 (AN), 1 ex Ängsfältet 24/5 (PB) och 6/6 (UU). Dessutom hördes 3
25/11 fanns 25 ex på mudderängen mellan Torex 24/4 (OW) och 5 ex 17/5 (SA). Flera observastens ås och Kviberget (HB). Sedan blev det ett
månadslångt uppehåll i observationerna tills 13 ex tioner av enstaka fåglar gjordes under sommarmånader vid Mudderutfyllnaden och Kompost men
sågs 26/12 (JM, BK, IN).
inga häckningsfynd.
Fortfarande vid Mudderutfyllnaden med 2
ex 8/9 (HB). 7 ex flög förbi 20/9 (SA), för övrigt
Grönsiska (20)
sågs 1-4 ex några gånger under hösten.
7/4-13/5; 5/9-30/12
Fåglar av den kontinentala rasen cabaret
0-0-0 / 4-2-0 / 0-0-6 / 3-2-3
"brunsiska" sågs vid 4 tillfällen udner våren, sjungNågra observationer av enstaka fåglar gjordes i
ande ensamma exemplar vid Hult 17/4 (MO, MD),
april-maj men under sommaren sågs inga grönsis- Torstens ås 18/5 (JM) och koloniområdet 21/5 och
kor alls. Samtliga rapporter talar om förbiflygande 23/6 (JM).
fåglar, sista gången för våren 13/5 anges att det

Gråsiska
Gråsiska
observationsdagar/månad

Stenknäck (3)

9

1 ex flög förbi 19/5 (HB) och 2 ex 21/5 (SA). Den
5/9 passerade 1 ex Kviberget (PL, JS, MM).

8
7

Gulsparv (24)

6

3/1-17/5; 1/8-26/12

5

3-3-3 / 1-1-0 / 0-2-0 / 5-3-3
Observerad under vinterhalvåret med 1-2 ex vid
några tillfällen, 4 ex 14/3 som satt i träd på NOdelen av Kviberget (UU) och 6 ex 18/3 på Utkiksberget vid komposten (HB). 1 ex sjöng 21/3 (DG).
En anmärkningsvärt sen observation gjordes 17/5
nedanför kulverten (BO), annars borta över sommaren. Även under hösten sedd med 1-2 ex, dock
sträckte 6 ex söderut 17/10 vid Kviberget (HB).
Den 1/12 sågs 1 ex besöka en fågelmatning på
Kviberget (UU).
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Mindre korsnäbb (21)
15/3; 18/9-26/12
0-0-1 / 0-0-0 / 0-3-4 / 5-5-3
Två vårobservationer 15/3 då 1 ex sågs (CJ), lite
senare passerade 2 ex lågt över fågeltornet (UU).
Därefter sågs arten hela hösten då och då, mest i
oktober. Flest 19/8 då 17 ex flög över (TK) samt
5/9 då 10 ex sträckte S (PL, JS, MM).
Den 17/10 drog en flock med glipp-läten
över åt SV (UU) och 1/11 sågs 7 ex flyga förbi
yttre kolonistugorna mot Marholmen till (HB). Alla
övriga av höstens rapporter handlade om 1-2 ex,
oftast från Välen men vid några tillfällen från koloniområdet, 2 ex 26/12 (JM). Den 19/12 sågs 2 ex
uppe i en gran på slänten ner mot Askims camping (US).

Sävsparv (82)
4/1-26/12
2-3-11 / 13-18-10 / 8-4-4 / 7-0-2
Den 4/1 sågs 5 ex (CJ), förövrigt sedan mest 1-2
ex rapporterade vid besök resten av året med vissa undantag. Den 15/3 sjungande vid åmynningen
och en flygande norrut över fågeltornet. Dessutom
minst 8 ex rastande på den gamla mudderdeponin
på Näsetsidan. (UU). 28/3 7 ex varav 5 ex på
gamla muddret med bofinkar och en bergfink.
(SA). 15/4 5 ex på Gjutegårdsängen (SA), liksom
17/5 (SA).
Sång hördes ffg av 2 ex 14/3 (TK), därefter
mest ensamma sångobservationer men 21/5
sjöng 4 ex 21/5 (SA). Sista gången fågel hördes
sjunga var 18/7 (TK). Sydsträck sågs med 2 ex
10/10 (SA). I midvintern konstaterades 26/12
minst 6, troligtvis 7 ex i vassen uppströms träbron.
Sågs från träbron. (PB)

