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Gransångaren har invandrat också till Välen,
En handfull revir skulle kunna finnas.
Vem hittar den första häckningen?
Dagvattensdiket Kannebäcksplan 21 aug 2009

Fåglar vid Välenviken 2010
Denna rapport över Välenvikens fåglar anbefalls härmed i dina händer
att lägga in i telefon eller hemmadator. Välen är en välbesökt fågellokal
vilket ökar möjligheten att upptäcka även fåglar som bara stannar till lite.
Den som rapporterar till Svalan bidrar till denna sammanställning. Jag
tackar alla svalare, särskilt de som bjuder på kommentarer i avsett fält
när så är lämpligt. Det är i huvudsak dessa svalare som så att säga ger
kött på benen i artöversikterna. Svalare som citeras (86) förtecknas
nedan, övriga (111) finns med i månadsöversikter under varje artnamn.
155 arter sågs 2010, efter fjolårets 149 arter innebär det en återgång till
normalnivån 155 arter (2008). Tillfälligheter spelar in: 2010 sågs 31 arter
1-3 gånger, 2009 38 arter. Om jag glömt någon/något eller skrivit fel går
det bra att höra av sig.
Stig Fredriksson
Majorna 28/9 2011
www.naturstig.se
naturstig@comhem.se
Rapportörer
AH
AN
ANY
AO
AW
BB
BBJ
BJ
BK
BO
CC
CH
CHE
CJ
CJO
CP
DG
DN
EI
EO
EW
GG
HB
HD
HH
HL
HLI
HW

Andreas Hagström
Aimon Niklasson
Anders Nyberg
Anders Olsson
Andreas Wållberg
Bo Brinkhoff
Barbro Björkman
Björn Johansson
Birger Kaiser
Bert Olsson
Christer Cederfalk
Christoffer Härsjö
Clas Hermansson
Carl Jyker
Christer Johansson
Conny Palm
Daniel Gustafsson
Disa Nyberg
Elisabeth Ingemarsson
Elvor Ohlin
Elon Wismén
Göran Gustavsson
Hans Börjesson
Herman Drotz
Hans-Erik Hermansson
Hampus Lybeck
Hans Lindfors
Hans Wahlberg

IJ
IN
IS
JE
JF
JJ
JK
JM
JN
JO
JSJ
JW
KN
KJ
KO
LB
LE
LEN
LH
LHE
LN
MA
MLI
MLA
MLL
MO
MW
MÅ

Ingemar Johansson
Ingegerd Nyberg
Ingvor Svensson
Johan Ennerfelt
Johan Frölinghaus
Jan Johansson
Jan Krantz
Jan Mogol
Jan-Åke Noresson
Jan Ohlin
Jonas Sjögren
Jenny Wedel
Kristoffer Nilsson
Karl-Olof Johansson
Kirsi Oksman Ljungqvist
Lennart Bogren
Lena Essedahl
Lotta Enbarr
Lisette Härsjö
Lennart Hermansson
Lars Erik Norbäck
Maria Aronsson
Magnus Lindberg
Markus Lagerqvist
Marianne Lundberg-Lindfors

Martin Oomen
Mia Wallin
Magnus Åström

NA
OB
OBW
OH
OW
PBJ
PK
PKE
PN
PS
PW
RB
RC
REN
RE
RES
SA
SC
SF
SK
SL
SS
ST
TK
TN
TW
UL
US
UU
VB

Nils Andersson
Ola Bäckman
Oscar Bernefalk Westman
Owe Hougström
Ola Wennberg
Per Björkman
Peder Kinberg
Peter Keil
Per Norberg
Peter Strandvik
Per Wohlin
Roland Berndtsson
Robert Cumming
Ralf Englund
Robert Ennerfelt
Roger Eskilsson
Stefan Andersson
Sussie Carlström
Stig Fredriksson
Silke Klick
Staffan Larsson
Stefan Svanberg
Stina Thelander
Thomas Karlsson
Tony Norman
Tina Widen
Ulf Lindell
Ulf Sjögren
Uno Unger
Viktor Börjesson

NAMNKARTA ÖVER VÄLEN

Hpl Ängås

Ängåsfältet

Hpl Kannebäck

Koloniområdet
Gjutegårdsängen

Torstens ås
Hpl Kulörgatan

Komposten

Hpl Rödgatan

Mudderdeponin
Obskullen

Kviberget
Hpl Hammarvägen

400 m

STATISTIK FÖR VÄLEN 2010
Svalade artdagar 2010
(X) placering 2009
Ringduva (6)
Gräsand (1)
Kråka (5)
Kricka (4)
Kaja (7)
Stare (ny)
Tofsvipa (10)
Kanadagås (2)
Gråtrut (ny)
Skata (ny)

Lokalligan Svalan 2010
155 arter totalt

166
163
156
142
138
136
135
129
126
114

(X) placering 2009
1
Hans Börjesson (1)
2
Ulf Sjögren (3)
3
Birger Kaiser (9)
4
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5
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6
Thomas Karlsson (5)
7
Bert Olsson (6)
8
Jan Krantz (10)
9
Carl Jyker (ny)
10 Göran Gustavsson (ny)

(2009, ej 2010: häger, smådopping)

141
122
113
112
110
102
92
85
84
78

Rapporter/månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt

774
454
1009
1267
1066
447
438
961
784
670
494
363
8751

9%
5
12
15
12
5
5
11
9
8
6
4

Antal rapportördagar
Kv I
Kv II
Kv III
Kv IV
Totalt

30-21-30
29-29-19
20-30-26
26-26-30
316 dagar

13%
Andel arter (20) svalade en gång 2010

16%
Andel kvinnor som svalade vinterrall

Flest rapporter 2010

17%

(ny = nya på 10-listan)

Andel kvinnliga svalare totalt vid Välen

Uno Unger
Hans Börjesson
Bert Olsson
Birger Kaiser (ny)
Thomas Karlsson
Hans-Erik Hermansson
Jan Krantz
Stefan Andersson
Stig Fredriksson (ny)
Ulf Sjögren (ny)

1067
1016
754
607
556
549
547
321
232
223

32%
Andel svalade rapporter med kommentar

58%
Andel totalt som svalade vinterrall

65%
Minskning smådoppingmax jfr med 2009

största angivna flock var ca 40 ex 1/4 (SK).
Höstens första anlände i mitten av oktober,
enbart sträckobservationer vid tre tillfällen 16/107/1-15/12
6/11, 1+2+6 ex. Sedan sågs 1-2 ex tills 3 adulta
1-0-12 / 15-13-6 / 1-1-3 / 3-11-1
fåglar med 6 1K dök upp 13/11 (LR). Dessa förIssituationen hindrade tillträde till Viken långt fram,
svann tydligen direkt, dagen därpå fanns här 1 ex
men 7/1 fanns 4 ex i Yttre Välen vid iskanten (JK).
igen (CJ). En flock med 8 ex sträckte söder 19/11
Sedan dröjde det till 10/3 tills en ensam knölsvan
(BK), 4 1k-fåglar födosökte 30/11 i det enda isfria
sågs (LN), sedan sågs 1-2 par hela våren. Vid
partiet av Välen mellan småbåtshamnarna i yttre
några tillfällen var de några flera, 9 ex 16/4 (BK)
delen (UU) och 11 ex låg 16/12 i Yttre Välen utanoch 20 ex 25/4 (SA).
för istäcket (JK, BO).
Några nordsträckande 5 ex 8/3 (KJ), ett par
20/3 (UU) och 3 ex 28/3 (HB, VB). Den 4/5 fanns
ett par hela tiden i inre delen av viken. Vid ett
Sädgås (2)
tillfälle kom dessutom 4 ex i en flock insimmande i
Den 22/3 flög 3 ex förbi (TK) och 24/3 sträckte 3
viken, men försvann snart åter ut i Askimsviken.
ex
norrut (HB). Är tidigare noterad sex gånger, alla
(UU). Ett par närvarande fram till sommaren,
gånger
utom en enbart på sträck. Dels 30/3-10/5
sedan tunnade det ut. Ingen häckning men 8/11
och dels 7-15/10.
kom 1 par med 4 juv simmade in i viken från
Askimsviken (UU). Den 11/11 fanns här 2 par med
3 resp. 5 juv, låg i yttre delen (UU). Paret med 5
Tundrasädgås (1)
1K-fåglar fanns kvar sågs senast 26/11 (SF), paret
med 3 1k 21/11 (JM). En observation i december 1 ex fanns vid Välen 19/4, hade i några dagar
sedan vintern slagit till: ett par 15/12, Välen var i setts vid Billdal på en åker. (BK, CJ). Troligtvis
princip istäckt men de låg precis utanför iskanten tundrasädgås med kort hals, lite orange på näbben men möjligen kändes näbben något lång. Bör
mellan småbåtshamnarna i yttre delen (UU).
väl vara samma fågel som i Billdal. (HB)
Rasen A.f.rossicus har en gång tidigare
Sångsvan (55)
rapporterats rastande vid Välen, nämligen 6/10
2007 (Stefan Andersson, Johan Revelj, Björn Sjö16/1-17/4; 16/10-16/12
strand, Karin Sjöstrand, Aimon Niklasson)
6-1-24 / 3-0 0 / 0-0-0 / 2-16-3
Att det var is i januari generade inte dessa
köldtåliga svanar, 16/1 sågs 6 ex (PBJ, BBJ, RES) Bläsgås (1)
och sedan sågs de ofta ståend epå isen. Som
Den 20/5 rastade 1 ex, sam först vid strandkanten.
mest 6 ex men 21/1 14 ex (JO, EO). När isen
Gick sedan upp tillsammans med grågässen och
började gå upp flyttade de sig inåt: 2/3 5 adulta låg födosökte på ängen (GG). En tidigare observation
i små minimala vakar som bildats i åmynningen
16/1 2006 då 1 ex rastade (Jan Bergqvist).
under de senaste dagarnas blidväder, ett par
födosökte strax utanför åmynningen och tre ex
likaså födosökande inne i åmynningen (UU). Den Grågås (106)
9/3 fanns 11 ex 1 par med 2 juv + 4 ad låg i den
vak i åmynningen som gått upp sedan igår. Under 8/3-5/11
0-0-18 / 27-21-9 / 7-10-8 / 5-1-0
tiden jag var där kom ytterligare 1 par med 1 juv
Vårens första observationer av grågås vid Välen
österifrån och landade vid vaken och högljudda
var
av flyttande gäss: de första sträckte söderut, 1
hälsningsceremonier vidtog mellan familjerna
ex
8/3
(MR) och en flock med 7 ex som passerade
(UU). Paret med ungfåglarna var kvar 22/3, höll till
vid åmynningen och på stranden S om fågeltornet rakt över Välen 14/3 (UU). Sedan vände det och
några flockar drog norrut: 15 ex 15/3 (HB) och 18
(UU). Sågs senast 31/3 (HH).
Under perioden 18/3-1/4 sträckte 323 sång- ex 16/3 (HB). Några par fanns sedan vid Välen
svanar förbi Välen, fördelat på 9 dagar. Oklart hur betande på strandängen hela mars april, 4 ex,
stora flockarna var eftersom detta inte alltid anges, någon gång 6 ex, mycket sällan flera. Dock rap-

Knölsvan (67)

porteras 24/3 15+6+9+5 ex (HB) och likaså
3+2+2+1+5 ex 25/3 (HB) vilket skulle kunna ha
varit förbisträckande fåglar. Den 17/4 sträckte 8 ex
norrut (DG, HL, JW), den 1/5 sågs 10 ex (SA).
Sedan kom ungarna fram, först 6/5 med 7
adulta och 4 pulli (SA), 8/5 8 adulta + 3 kullar med
3+3+2 pulli (JE, RE). Följande dagar rapporterades bland annat en familj med 4 ungar 9/5 (MW)
samt 14 med minst 9 ungar i två kullar om 3 ex
och 6 ex med sina resp. föräldrar 9/5 (PB). Allteftersom ungarna växte blev det svårare att skilja
dem från de adulta, dessutom gick de i flock.
Den 30/5 räknades 10 adulta och 15 pulli
(JM). Den 2/6 sågs 1 par utan ungar, 1 par med 3
ungar och 1 par med 7 ungar, samtliga nära varandra V om åmynningen. (UU). Den 19/6 redovisas 4 adulta med 20 pulli (OB, TK).
Därefter fanns som mest 15 ex kvar 14/7
(JM) men någon vecka senare drog nästan alla
iväg, kvar från 1/8 var 1 ex kvar, ibland rapporterad som 1K och var tillsammans med kanadagässen i beteshagen S om fågeltornet, senast 27/8
(UU). Den 22/9 sträckte 17 ex förbi söderut (HB)
och 26/9 kom ytterligare en grågås hit; nu var de 2
ex fram till 30/10 (HB, DN). Två sträckobservationer 30/10 7 ex åt S (HB), 5/11 5 ex åt S (UU).

Grågås x kanadagås (3)
Under våren sågs 3 ex av denna inte alltför ovanliga hybrid 1/4 (SK), 2 ex 30/5 (JM) och 2 ex 2/6
(UU). Trots att denna hybrid inte är ovanlig har
den inte tidigare rapporterats från denna lokal.

Vitkindad gås (81)
28/3-19/8

Den 24/3 kom 2 vitkindade gäss inflygande och
landade utanför tornet, de första för året (HB). Den
närmaste veckan fanns här 3-5 ex, ökade sedan
första veckan i april till 8-10 ex och var 8/4 14 ex,
betande parvis på strandängen O om kostallet.
(UU). Ökade ytterligare något par till 16 ex 12/4
(BK), några dagar senare försvann en del och från
den 16/4 var de 4-8 ex fram till början av maj,
minskade därefter ytterligare: 9-17/5 endast rapporterades 2-4 ex.
Sedan kom gässen hit med sina ungar. Den
18/5 fanns 5 adulta med 5 pulli tillsammans (SA),
detta var enda kullen till 24/5 då ca 30 pulli rappor-

teras, fördelat på 5 kullar. Det ska tilläggas att
dessa gäss inte har häckat i Välen utan troligen på
öarna i Askimsfjorden (MO). Mer exakt rapporteras 25/5 3+3+4+5+5 pulli vardera med ett föräldrapar (CH) och dessa familjer följdes sedan upp av
flera observatörer fram till 13/6 utan att som det
tycktes förlora någon unge alls.
Sedan blev ungarna större och svåra att
skilja från föräldrarna, därför svåra att räkna. Den
29/6 kom 24 adulta med ytterligare en kull med 4
små ungar hit (UU), gick fortfarande att urskilja
17/7 och var kvar alla 4 (TK), även 24/7 (BK).
Årets högsta antal blev 55 ex 1/8 (UU). Därefter gick antalet lite upp och ner, tills 17 ex sågs
på den betade strandängen 11/8 (UU). En vecka
senare blev 8 ex 19/8 (BK) säsongens sista observation här.

Kanadagås (129)
28/2-16/12
1-2-18 / 21-18-8 / 5-14-14 / 12-13-3
Kanadagåsen är en härdig fågel. Den 1/1 sågs 11
ex vid Välen. (BB, AH). Dock var det mest förbiflygande vid denna tiden, 10/3 kom 6 ex flygande
från N, landade i den smala öppna inre delen av
viken (LN). Vårsträck är något annat; 13/3 drog 12
ex norrut (JK).
Nu ökar de, 17/3 fanns här 33 ex (AN) och
21/3 30 ex (MR, LR), 22/3 38 ex (TK). Resten av
mars är en hektisk tid, kanadagässen strömmar
hit, mellan 30-80 ex, som mest 84 ex 29/3 (SS).
Första halvan av april finns här något tiotal, sedan
ökar de igen, 17/4 50 ex (HH), 27/4 60 ex (EW).
Fram till ungar anlände kunde de vara 20-30 ex,
antalet ökade mot aftonen då de ofta var 60-80 ex,
10/5 76 ex (BK).
De första ungkullarna sågs från 15/5, den
16/5 räknades 42 adulta och 22 pulli (IN) men redan 19/5 rapporteras 85 adulta och 51 pulli, med
ungefärlig fördelning på 9 kullar:9+8+8+7+7+5+3+
2+2 (SS). Sedan blev det svårt att särskilja kullarna, de blandades. Den 2/6 fanns här 194 ex: 138
ad + 56 pull. De flesta ungarna ingick i ett kollektivt dagis. Samtliga i åmynningen eller på strandängen/beteshagen SV därom. (UU). Den 6/7 var
de ca 175 ex, både ad och juv. (UU) och 1/8 ca
220 ex, både ad och juv, dels i beteshagen S om
fågeltornet, dels ute i viken. (UU).
Visst undansträck ägde rum, 11/8 13 ex låg

i inre delen av viken, flög senare söderut (UU) och
27/8 12 ex, 8 ex sträckte österut över området och
4 ex låg i yttre delen av viken (UU). 13/9 fanns
dock fortfarande 150 ex kvar (PN) och 22/10 140
ex (HH). Ofta fanns betydligt färre, antalet varierade kraftigt från dag till dag.
Även sent på året sågs ansenliga antal.
den 26/11 fanns 91 ex vid Yttre Välen (CJ, SF),
dagen därpå räknades 97 (BK). Den 30/11 födosökte 39 ex i det enda isfria partiet av Välen mellan småbåtshamnarna i yttre delen (UU). En sista
större flock sågs 11/12 då 48 ex fanns här (HL).
Den 13/11 räknades 79 ex (TK) blev 15/11 26 ex
(BO) och 17/11 11 ex (JK) för att slutligen 21/11
vara 2 ex (HH).

Gravand (35)
19/3-21/6
0-0-3 / 13-13-6 / 0-0-0 / 0-0-0
Årets första gravand på plats flög söderut mot
Askimsviken 19/3 (HB), sedan dröjde det dock
ända till 29/3 kom 2 ex (SL). Därefter var det regel
att se ett par vid Välen, ända fram till den sista
sågs vid Viken. Vid några tillfällen fanns 4 ex, 19/4
(HB) och 25/4 (HB), dessutom de sista veckorna i
maj 17/5-2/6 (BO, UU). Sista observation var 1 ex
21/6 (HB) och uppenbarligen ingen häckning detta
år. Arten har tidigare häckat här, det finns rapporter från 1960-61 om par med ungar (UU).

Bläsand (12)
23/8-4/10

Kricka (142)
12/3-20/11
0-0-15 / 27-14-3 / 10-23-18 / 17-14-1
En av Vikens mest förekommande fåglar under en
stor del av året; kommer hit så fort isen släpper
och stannar långt in i hösten. Ankom med 4 ex
12/3 och möttes genast av en mottagningskommitté (TK, UU, BK). Höll i början till i åmynningen och
reningsdammarna, fortfarande enstaka. Ökade så
26/3 till 17 ex (BK, HB). Flera hanar än honor, 6
resp 3 4/4 (SF, BL). Den 26/4 8 hanar och 7 honor, låg i inre delen av viken (UU). Vid denna tid
sågs de oftast vid Vadarstranden och övrig strand
vid kohagen.
Hanarna fick så småningom eklipsdräkt, 6/7
sågs 2 hanar mer 2 hanar mer eller mindre komna
i eklipsdräkt samt 1 hona (UU). Under sommaren
fortsatte 5-10 krickor att vara här, ökade i antal i
mitten av augusti: 45 ex 20/8 (TK), minskade till ca
30 ex 26/8 (SF, BO) och var från september ca 10
ex med något undantag: 20/9 20 ex (HB). Den
7/10 födosökte 20 ex på stranden S om fågeltornet. En del hanar hade börjat färga ut. (UU).
Nivån på flocken höll i sig och 5/11 fanns 6
mer eller mindre utfärgade hanar och 19 honfärgade, födosökte på stranden närmast S om fågeltornet. (UU). 5 1K fåglar fanns 9/11 tillsammans med
en utfärgad hane (BK, CJ), dock fanns inga tecken
på häckning i Viken trots den ganska konstanta
närvaron av flera par under hela sommaren.
Fortfarande den 11/11 fanns 13 krickor kvar
- en utfärgad hane, 2 ej helt utfärgade hanar, resten honor/honfärgade, låg tillsammans med gräsänder utanför åmynningen (UU).

0-0-0 / 0-0-0 / 0-5-6 / 1-0-0
Med i medeltal 2,64 ex per besök var bläsand en
regelbunden gäst under några höstmånader. Den Gräsand (163)
första sågs 23/8 (SS) och därefter ökade antalet
1/1-27/12
till 8 ex 26/8 (SF). Därefter tre veckors uppehåll,
sedan sågs 1-3 ex fram till årets sista obs 4/10 då 15-9-22 / 17-10-8 / 8-17-16 / 15-17-9
En av Välens mest närvarande fåglar året om, så
4 ex sågs (US).
länge inte isläggningen är total. Dagvattensdiket
mellan fågeltornet och Kannebäcksplan duger bra,
Snatterand (1)
där sågs 1 par + 1 hona redan 2/1 (UU). Antalet i
början mycket begränsat med som mest 10 ex
Hane observerad 26/3 gick med de närvarande
krickorna på gräset (AN, HB). Noterad tidigare på 29/1 5 hanar + 5 honor, höll till i övre delen av
lokalen, årets observation var den första marsrap- dagvattensdiket mellan fågeltornet och Kanneporten av arten i Välen, av totalt 27 svalade dagar. bäcksplan (UU). Den 3/3 låg 2 hanar + 1 hona i
diket , dessutom landade en flock på 17 ex i

GRÄSAND MÅNADS MAX

Skedand Välen total

80
30

70
25

60

20

50

15

40
30

10

20

5

10

0

0
Jan Mar Maj

Jul

Sep Nov

åmynningens vak. (UU). En hane i ett par svalde
3/2 en stor groda eller padda (BK).
Antalet ökade, 40 ex 19/3 (PS) och 57 ex
20/3 i åmynningen och på strandängen (UU). Den
5/4 fanns 25 ex (HH) sedan minskade de. Bland
det halvdussin som var kvar var hanarna i majoritet: 3/5 5 hanar, 2 honor (UU) vilket hade att göra
med att honor låg på bo någonstans. Den 2/6 kom
hona med 2 pulli till Viken (TK), sågs 13/6 (HB)
och 29/6 (UU). Ytterligare en kull med 7 pulli sågs
20/6 i diket mellan tornet och fotbollsplanen (HB).
Kan vara dessa som rapporteras 6/7 som hona
med 3 nästan fullväxta årsungar (UU).
Under hösten ökade antalet gräsänder i
Välen och var 5/8 40 ex (HH), 19/8 59 ex (BK).
Antal höll sig sedan på nivån 20-40 ex även om
det säkert var så att många rapportörer inte räknade gräsänder i första hand. De som gick i anslutning till vadarstranden räknades säkert men de
fanns också i andra delar av viken. Rekordsiffran
för året 80 ex nåddes 13/11 (TK).

Skedand (2)
Ett par rastade 25/4 (SA, GG, HB), låg nära vassruggen vid vadarstranden. Ett par sågs även 28/5
(SF). Helt i överensstämmelse med tidigare rapporter av arten där 75% av 53 rapporter är från
just dessa månader. Under flera år på 2000-talet
har arten setts parvis vid några tillfällen 2003-2006
men ännu har ingen häckning konstaterats.

Brunand (2)
Den 3/4 ett hane och hona bland viggar i mellersta
delen av Välen (MR, US, CJ). En hona sågs 7/4
nedanför Kviberget tillsammans med viggar och
knipor (US, HB).

Vigg (29)
19/3-18/12

0-0-10 / 8-2-1 / 1-0-0 / 0-3-4
En dykand som visserligen sågs då och då men
Stjärtand (6)
ofta i små antal, högst 10 fåglar. Undantag en kort
period på våren, 27/3 40 ex (HB), 3/4 50 ex (BO)
28/3-14/10
och däremellan 77 ex 30/3 (AN). Anlände i slutet
0-0-1 / 0-0-1 / 0-3-0 / 1-0-0
av mars, försvann åter i början av maj för att återEtt flög över mot Askimsviken 28/3 (SA). Den 1/6 komma med några få examplar i slutet av novemfanns ett par vid Välen (JK, BO), 20-24/8 gjordes ber. Den 15/12 sågs en födosökande flock. Välen
flera observationer av som mest 5 honfärgade
var i princip istäckt men flocken låg precis utanför
som födosökte på översvämmade ängar utanför
iskanten mellan småbåtshamnarna i yttre delen
tornet (HB). 4 honfärgade fåglar sågs 14/10 (LHE, (UU).
JJ, OH).

Bergand (1)

Salskrake (1)

Ett par låg och dök tillsammans med 22 viggar i
yttre delen av Välen NV om småbåtshamnen på
Askimsidan. Välen var i övrigt helt istäckt N om
småbåtshamnarna (UU). Art sedd 2 gånger tidigare vid Välen, senast 8/5 2004 (Karl-Olof Johansson, Birger Kaiser).

Ett par sågs 1/4 men drog snart iväg (US). Har
setts ungefär vart tredje år här, detta var nionde
fynd på lokalen senast ett par 29/3 2008 (Aimon
Niklasson).

Ejder (18)

Småskrake (49)
7/4-19/10

0-0-0 / 3-9-5 / 4-11-13 / 4-0-0
Trots att denna and finns i närområdet på vintern
0-0-0 / 8-2-5 / 3-0-0 / 0-0-0
sågs ingen vid Välen förrän ett par i Yttre Välen
Välens grunda vik är inte direkt vad ejdrar vill ha; 25/4 (SA). Följande veckor sågs vanligen ett par,
de första observationerna av arten här gjordes vid 2/6 två par (TK). De få gånger (10 av 29) då plats
Yttre Välen och vid småbåtshamnen, ofta 1-2 par, angavs rapporterades de alltid från Yttre Välen.
som mest 10 ex. När ungar kom passade Välen
Den 25/7 sågs kull för första gången, en
bättre. Den 8/5 sågs 3 ad med 2 pyttesmå ungar hona med 18 pulli (BK). Den 2/8 var 12 ungar kvar
(JE, RE), den 19/8 4 honor med 13 pulli (HB). Kan (BK) och det tycks som om detta antal höll sig restänkas att det var samma kull som sågs 2/6, då
ten av hösten: 12/9 rapporteras en kull med 11 ex
var de 9 pulli och hade tre honor med sig (UU).
(UU). Den 26/8 upptäcktes ytterligare en kull med
13/6 3 honor och 6 pulli (JM).
5 pulli (BO, SF), antalet minskade här till 4 ex 1/9
Mellan 18/6-6/7 sågs en hona med en
(HH) och 3 ex 6/9 (UU). De småskrakar som sågs
unge, ganska liten (BK m fl). Sedan försvann ejsenare var dessa båda kullar, minskade gradvis
dern från Välen, siste 4 honor sågs 25/7 (BK).
genom att de gav sig av från lokalen: 8 ex var kvar
7/10 (BO), liksom 16/10 (HB). Årets sista småskrake i Välen noterades 19/10 (TK).

3/4-25/7

Knipa (90)
7/1-18/12

1-0-12 / 18-13-8 / 2-3-5 / 12-12-4
En januariobservation med 13 ex 7/1 (JK) men
sedan frös viken och kniporna återkom först i
mitten av mars. 19/3 40 ex stora delar av viken nu
isfri (UU). Antalet varierade sedan under våren 1030 ex till mitten av maj, någon gång räknades
flera: 27/3 50 ex (SA) och 4/4 65 ex (JM).
Endast en gång är spel rapporterat, 16/5 5
ex (JE). Sedan kom ett långt uppehåll, knipor
fanns i yttre delen av Välenviken men inga
rapporter från inre delarna. 10 ex utanför
Vadarstranden 30/9 (JK, BO) och 25 ex i inre
deleb av viken 6/10, därefter flest rapporter från
Yttre Välen av 10-30 ex.
Sedan frös viken, 30/11 12 ex som låg och
dök i det enda isfria partiet av Välen mellan
småbåtshamnarna i yttre delen (UU).

Storskrake (83)
2/2-18/12
0-2-16 / 24-10-4 / 2-4-2 / 5-11-3
Fanns här alla månader utom den isiga januari, i
medeltal 13 ex per rapport, i 40 fall ensamma, 43
gånger par (av totalt 124 obsar). Till en början fick
de nöja sig med åmynningens vak där någon hane
elelr något par sågs till mitten av mars. Flest
rapporterat 32 ex 28/3 (HB, VB) vid Yttre Välen.
Nordsträck av 8 ex 26/3 (ANY). Den 11/8 sågs en
hona med 11 pulli (BO), dessa finns i med i
senare rapporter och kan förstås tänkas ha
vandrat vidare till andra vikar. är Välenviken frös
blev det för skrakarna att flytta sig: 15/12 sågs 2
hanar Välen var i princip istäckt men de låg precis
utanför iskanten mellan småbåtshamnarna i yttre
delen. (UU)

Smådopping (92)
4/1-16/12
1-0-6 / 4-0-1 / 0-16-21 / 21-21-1
Trots att detta är en härdig fågel sågs bara en fågel i vintertid, 4/1 i Stora ån vid träbron (PB). Den
24/3-5/4 sågs 1-2 ex ibland i vikens inre delar,
sedan dröjde det till 29/6 1 ex (HB) och först 6/8
med 1 ex (SS) blev arten ett normalt inslag i Välens fågelfauna igen, knappast någon observation
alls under häckningstid. Vanligen 1-2 ex men 22/8
3 ex, 2 ad och en juv (MW). Sannolikt komna utifrån. Årsunge rapporteras några tillfällen 26/8
(SF) och 7/9 (BK).
Lite fler ex än under våren, medel 2.6 ex
(46 ggr), några gånger räknades lite fler fåglar, 7
ex 11/9 (UL) och15/9 (HB), 8 ex 20/9 (HB) och 6
ex 29/9 (BO). Den 25/9 rapporteras 2 1K (BK). I
oktober ökade antalet, 11 ex sågs 4/10 sam in mot
åmynningen i skymningen (UU), samt 10 ex 11/10
(BO) och 16/10 (ST). Den 5/11 låg 7 ex i en tät
grupp i yttre delen av viken, det antalet höll sig
Vitkindad gås x snögås (2) hela månaden ut. I medeltalet sågs 4 doppingar
vid besök okt-nov.
Denna hybrid sågs på olika håll i trakten, bland
Den ökning av antal smådoppingar på hösannat 15/3 vid Välen. Den 30/3 återsågs den, troli- ten som pågått hela decenniet bröts nu. Arten har
gen samma fågel med ring kring högerben som
länge haft övervintringsplatser vid kusten vilka
tidigare setts. Ivrigt uppvaktande en klart större
bytts efter ett antal år.
kanadagås. Om det skulle vara samma fågel som
tidigare så har den bytt bort den vitkindade gåsen
som den då umgicks med. (AN).
Skäggdopping (2)

Fasan (57)
7/1-27/12
6-0-8 / 14-11-1 / 0-1-4 / 5-5-2
Närvarande hela året, kanske också på sommaren
även om ingen rapport då föreligger. Obsar med
lokal var 9 vid muddret (inkl vassen S om Torstens
ås), 2 i vass, 1 Gjutegårdsängen, 3 Kviberget, 1
Ängåsfältet. Dessutom 54 obsar vid Välen... Spelläte först hört 8/4 på Gjutegårdsängen resp. S om
Torstens ås (UU), sedan ytterligare 10 gånger till
2/6, också i vasskant S om Torstens ås (UU). Den
29/4 hördes spel av 3 fasaner (TK). Den 30/4
fanns 4 ex, 3 hanar + 1 hona mellan Kviberget och
Torstens ås (UU) och 12/9 sågs 4 ex vid Mudderängen (HB). Av könsbestämda var 8 hanar, 4 honor, de senare svalades bara fram till 5/5.

Sågs vid Yttre Välen med 2 ex 30/3 och 1 ex 3/4
(SA, BO). Sågs endast 6 gånger 2006-2009.

Storskarv (66)
16/1-16/12
2-1-5 / 4-6-4 / 6-12-13 / 8-3-2
Vinterobservationer av ensamma förbiflygande
storskarvar förekom några gånger tills vårsträck
drog igång: 9 ex åt NV 19/3 (UU), 9 ex åt N 24/3
(HB) och 33 ex åt N 28/3 (LR). Ytterligare 7 ex
25/4 (SA) och 6 ex åt NO 9/5 (DG), sedan var det
mest frågan om besök av ensamma skarvar (46)
eller i par (15), någon gång på stranden nedanför
fågeltornet. Som mest sågs 4 på en gång ett par
gånger. Vid flera tillfällen sågs fiske, ofta i Yttre
Välen, 11/8 fiskade en där, tog en stor ål som den
efter en lång stunds kamp lyckades svälja (UU).

Häger (60)
1/1-11/12
16-0-4 / 4-1-3 / 3-4-10 / 11-1-3
Trots vintern fanns häger vid Viken under januari,
sågs ofta i dagvattensdiket som ju var öppet vatten. Ensam, vid några tillfällen 2 på en dag. Sedan
borta till slutet av mars, en häger råkade illa ut och
hittades 17/4 död vid tennishallar, delvis plockad
och uppäten, kanske av räv (SA). Besöken fortsatte, 1K sågs 8/8 (JN) och vid några tillfällen rapporteras 3 ex: 17/9 (BK) och 5/10 (BO, MO). Ju senare desto fler: 13/11 fanns 4-5 ex 1K (TK, HH).

Röd glada (1)

Arten har tidigare setts 9 gånger här, samtliga
utom en honfärgade, alltid ensam.

Duvhök (21)
1/1-27/12
5-5-5 /0-1-0 / 0-1-0 / 3-0-1
Jagar ibland vid Viken på vinterhalvåret, ett misslyckat jaktförsök på gräsand sågs detta år. Saknas
i stort sett under sommaren dock finns en observation 3/5 detta år av en 2K fågel (HB, US). Arten
har endast setts en gång tidigare här i maj. Av 27
observationer ålderbestämdes 10: 1 adult 1/2 Flög
västerut över Torstens ås (UU), övriga 8 var 2K
och en sträckande åt S 28/8 var 1K (HB). Av fem
könsbestämda fåglar var fyra honor.

Den 25/3 ett ex 10:15 mot Frölunda torg. Sedan
ett ex över Obskullen c:a 11:35 som flög åt Sisjön Sparvhök (47)
till. Hade det varit vråkar hade jag räknat dessa
som olika men eftersom glada är rätt ovanlig så
7/1-27/12
kanske det är samma fågel (HB).
7-3-8 / 3-3-1 / 0-7-5 / 3-5-2
Ofta sedd, i hälften av fallen dock förbiflygande
utan några märkvärdigheter, vid några tillfällen
Havsörn (3)
ensamma fåglar på nordsträck: 16/3 (HB) och
Den 8/1 passerade 1 ex långt ut, mot väster (JN), 28/3 (HB, VB) och några gånger 2 ex på sydsträck
20/1 1 ex förbiflygande på låg höjd mot syd (TN) 28/8 (HB), 26/9 (SS) och 16/10 (HB). Den 13/5
och 15/2 1 ex Yttre Välen flög väster ut. Av besågs en födosökande hona, alltså jagande (TN).
skrivningarna att döma kan man undra om inte
Vid 4 tillfällen anges kön; 3 av dem var honor. Det
någon av årets havsörnar egentligen hamnade
är tänkbart att sparvhök häckar någonstans i närutanför Välen...
heten men om så är fallet jagar den mycket lite vid
Välen; sågs vid 2 tillfällen i maj-juli.

Brun kärrhök (14)
7/4-9/7

0-0-0 / 5-6-2 / 1-0-0 / 0-0-0
Årets första kom 7/4, en hona som var efterhängd
av alla sädesärlor i trakten! (AN). Följande veckor
sågs dels hane, dels ytterligare en honfärgad. Den
25/4 sågs adult hane gå ner i vassen några gånger och flyga iväg mot Askimsviken med troligt bomaterial i klorna. (SA). Detta sågs flera gånger
tyder på att häckning förekom någon annanstans.

Ormvråk (86)
1/1-31/12

19-16-19 / 0-1-1 / 0-3-3 / 1-6-17
Ormvråken har börjar bli en genuin vinterfågel i
våra trakter och vid Välen var dess förekomst
detta år i huvudsak koncentrerad till vintermånaderna. Sågs redan 1/1 sittande i träd i kolonin
(MOH), var därefter ofta sedd och satt 20/1 intill
öppna dagvattendiket och käkade på obestämd
fågel (MÅ, LEN). Kan ha varit flera: 20/1 stöttes ett
ex på Torstens ås och ev. samma ex sågs lyfta
Blå kärrhök (3)
15:50 från dagvattensdiket uppströms reningsEn honfärgad fågel drog förbi 4/3 (TW) liksom en dammarna med något som såg ut som ett byte
honfärgad sträckte norr 19/5 (HB). Den 9/11 sågs (vattenrall?) i klorna. Rester av en död vråk låg i
sydkanten av koloniområdet vid Hagkrok i Hult.
en honfärgad patrullera över vassen 12:20 till
(UU).
13:05, följd av en hane 13:00 till 13:05 (BK, CJ).

Den 3/2 var de flera: 4 ex som satt på isen
och åt tillsammans. 28/2 kalasade 1 ex på
resterna av en gråhäger (BJ, TN), 2/3 jagade 1 ex
i området och sågs bl.a. dyka ner i vasskanten i
anslutningtill reningsdammarna. Dessutom
hittades rester av en död 2K-fågel i SV-hörnet av
Kannebäcksplan. (UU). Men vintern var kärv, 22/3
hittades 1 död, låg i beteshagen intill staketet S
om kostallet. Det är det tredje exemplaret som jag
hittat dött i Välen-området sedan årsskiftet. (UU).
Sedan började vårsträcket, 24/3 räknades
19 ex åt N 1100-1345 9 i en skruv samt en på 3.
Övriga singla fåglar. Samtliga målmedvetet åt norr
(HB), dagen därpå ytterligare 10 åt N (HB). Därefter kom en nära nog halvårslång paus, art sågs
åter i augusti och september med land annat 4 ex
åt S 26/9 (SS) men bara en obs i oktober, 3 cirklade över Stora ån (HB). Sedan var det vinter igen
och nu sågs ofta 1-2 ormvråkar, ofta sittande spana vid komposten eller i träd på Ängåsfältet.

Fjällvråk (12)

Tornfalk (36)
1/1-29/12
7-8-1 / 0-1-0 / 0-1-2 / 3-3-10
Betydligt fler observationer än 2009 beroende på
att arten förra vintern inte alls sågs förrän i april.
År 2009 var den däremot ganska närvarande på
sommaren, men så icke alls 2010 då det var ett
halvårslångt uppehåll i observationer mars-aug.
Ett undantag var att 1 ex sågs 6/5 (SA). Så kan
det vara.
Av 47 sedda tornfalkar könsbestämdes 5
hanar och 7 honor. Sydsträck av 1 ex konstaterades 28/8 (HB). Kvar året ut, både hane och honfärgad sågs, syntes ofta på lyktstolpar och i träd
som omväxling till den energikrävande ryttlingen.

Stenfalk (1)
En adult hane flög förbi 21/8 (TK, BO). Nionde
svalade fyndet vid Viken sedan 2004. Finns väl ett
och annat fynd i byrålådorna också...

5/1-28/3; 3-24/12

Pilgrimsfalk (1)
7-1-1 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-3
Observerad vid sju tillfällen under vintermånader, Gjorde ett rejält uppflog i viken 28/8. Upptäckte
framför allt i januari fram till 6/2 vilket kan föranle- den lite sent men drog sig ut i Askimsviken. Troda en att antaga att det var ett och samma exem- ligtvis en yngre fågel (HB). Fynd 7 vid Viken.
plar som sågs. Tidigare år har arten setts 2-4 ggr/
år, och den första rapporten från Välen kom först
år 2000. Den 28/3 sågs ett ex på sträck (HB, VB) Vattenrall (110)
och några obsar gjordes också i december.
1/1-17/12

Fiskgjuse (17)
25/3-13/9
0-0-2 / 3-2-2 / 0-6-2 / 0-0-0
Denna stora rovfågel sågs exakt lika många dagar
som i fjol. Sågs först 25/3 kom ifrån Kannebäck
och sträckte mot Sisjön (HB). Detta är det tidigaste svalade fyndet någonsin vid Välen, och var detta år tidigaste fyndet i rapportområde Göteborg.
Viken tycks ha visst rykte bland gjusar som
fiskeplats, rapporteras som födosökande 30/3
(PK) och 10/8 (BO) liksom 1/9 (HH). Lyckat fiske
den 18/6 "lyckat plattfiske" (BK), 7/8, också plattfisk (BK) och slutligen 26/8 då en 1K på tredje försöket tog en liten skädda (SF). Också på hösten
utmärkte sig Välens fiskgjusar; den sista sågs här
13/9 (AO), bara tre senare svalade gjusar finns.

29-19-5 / 7-1-1 / 0-5-9 /13-12-9
Flera ex fanns i diket mellan fågeltornet och Kannebäcks fotbollsplan hela januari och februari och
blev vederbörligen beundrade av minst 115 skådare - då räknar vi bara de som rapporterade på
Svalan.
Till en början sågs 2 ex redan 1/1 (BB) men
redan den 5/1 kunde 3 ex ses (EW) och de kunde
ses bra. 1/2 rapporteras att de tycktes samsas
något så när om utrymmet överst i dagvattensdiket mellan fågeltornet och Kannebäcksplan. Vid
ett tillfälle sågs dock en fågel jaga en annan (UU).
Rapporteras en enda gång 4/1 i reningsdammarna
vid fågeltornet (PB).
Sista gången i diket var 1 ex 28/2 (BO), den
30/3 sågs 1 ex i reningsdammarna (AN). Sedan
blev det att lyssna fram dem från vassarna istället

för att se dem på nära håll. Antalet observationer
minskade och 1-2 ex hördes i vassarna vid åmynningen 16/4 (UU) och 1 ex hördes från vassar nedanför Kviberget 17/4 (SA).
Efter sommaruppehållet hördes lockläte 1/8
(LR) och 10/8 hördes i vassen till vänster om tornet (MA). Den 13/9 var det dags för diket igen då
1 ex hördes där (OB). Den 22/9 lockläte igen från
diket (HB) och 30/9 rapporteras en födosökande
vid stora cementröret (JK).
Vid några tillfällen sågs 1 ex och hördes 2
ex utifrån vassen, 7/10 (UU) och 13/10 (LE). Nästan uteslutande hördes de vid diket och åmynningen, men 30/10 hördes kitt-lätet i vassen i hörnet
mellan Mudderängen och Kviberget (HB). Från
8/11 är alla observationer där lokal angivits från
dagvattensdiket, 3 ex högljudda 10/11 (HB), sedan 1 ex per gång till sista gången 17/12 (UL, IJ).

Rörhöna (87)
3/1-1/11
15-15-16 / 4-1-3 / 10-18-3 / 1-1-0
Närvarande hela vintern och kunde ofta ses i diket
bredvid fågeltornet. Den 17/1 sågs 3 ex (PKE, PS)
och 18/1 sågs 1 ad och 1 2K (HB), den 1/2 fanns
en outfärgad 2K och en utfärgad 2K+ i övre delen
av dagvattensdiket mellan fågeltornet och Kannebäcksplan. Vid ett tillfälle sågs den ena rörhönan
jaga undan en vattenrall (UU). En fågel kvar i diket
sågs senast 20/3 (LE).
Därefter sågs arten mer i åmynningen,
dessutom i reningsdammarna bredvid tornet,
ibland som 21/3 en 2K gick den i beteshagen intill
staketet V om reningsdammarna (UU). Ibland hördes den från vassarna. Nu sågs endast en fågel
ibland som 19/7 födosökande på stranden S om
fågeltornet (UU). Den 1/8 sågs en 1K på vadarstranden (HB, UU, LR) samtidigt som en hördes
från vassen.
Dagen därpå rapporteras 3 1k samt en hörd
i vassen (HB). Uppenbarligen har häckning skett,
så som tycks ha skett sedan 2006. Arten häckade
här redan på 1960-talet med flera par som 17/8
1961 då 25-30 ex sågs, både ad och juv, något
fler ungfåglar än adulta, 1 ad med 3 små, helsvarta ungar (Uno Unger).
Under resten av hösten sågs 1-2 1K-fåglar

då och då, 1 adult fågel rapporteras ett fåtal gånger, bland annat 13/8 (HB). Den 25/9 ses 3 1K (HB)
och 26/9 4 ex vid stora cementröret (JK). 1 ad
fanns i dagvattensdiket 17/10 (IS) och årets sista
exemplar var kvar till 1/11 (BK).

Sothöna (15)
21/3-20/5; 3/10-16/12
0-0-3 / 1-6-0 / 0-0-0 / 2-1-2
En ensam fågel höll till vid Välen en stor del av
årets isfria månader. Den sågs ofta simmade strax
utanför åmynningen, gick ibland också på vadarstranden. Vid ett tillfälle fanns här 2 ex 23/3 (JK).
Arten är sedd årligen, ofta med par men har bara
konstaterats häcka en gång 2005 (Jan Krantz).
Mot slutet av året kunde 7 ex ses i Yttre Välen
16/12 (JK, BO, BK).

Trana (2)
Den 26/3 sträckte 1 ex åt NO (BK), den 7/4 cirklade 3 ex ett tag över viken men drog sedan mot
nordost (HB). Sedan 2006 rapporterad 1-3 dagar
årligen, med totalt 15 fynd under tiden 15/3-4/5
och 11/9-3/11. Mer än hälften av dessa var i slutet
av mars och början av april.

Strandskata (40)
27/3-19/7
0-0-1 / 14-10-6 / 9-0-0 / 0-0-0
Anlände enligt tradition sedan några år tillbaka i
slutet av mars; 27/3 gjorde 1 ex gjorde en lov in i
viken men beslöt sig för att flyga ut i Askimsviken
igen. Sågs sedan framöver regelbundet, 1/3 av
observationer utgjordes av ensamma fåglar, 1/3
av par. Ingen rapport som ens tyder på någon
tanke på häckning. Ibland dock flera: 2/6 fanns 9
ex på stranden SV om åmynningen (UU), 4/7
likaså 9 ex (JM) och 29/4 12 ex noterade som
rastande (GG). Försvann från Viken tidigt; efter 2
ex 19/7 (JN, BK) sågs den icke här mer detta år.
Detta är tidigare än de senaste åren; de sista
brukar ses sista dagarna i juli. Det kan bero på
minskad besöksfrekvens i juli även om Välen är
en av få fågellokaler som är välbesökt året runt.

Mindre strandpipare (33)
13/4-28/8
0-0-0 / 14-11-2 / 1-5-0 / 0-0-0
4 ex sågs 13/4, 3 hanar + 1 hona, höll till på stranden S om fågeltornet (UU). Den 16/4 5 ex, samtliga på stranden närmast S om fågeltornet. En
hane sågs uppvakta en hona, men hon nobbade
hans parningsförsök (UU). Senare rapporteras
19/4 om parning (el. ceremonier) (CJ, CF). Samma dag sågs 4 ex sågs (HB), även dagen därpå
(GG).
Fanns kvar till och med 19/6, ofta sågs ett
par ofta födosökande på stranden i beteshagen på
Näsetsidan, 5/5 (UU). Arten är inte påträffad häckande vid Välen, så inte heller detta år. Efter ett
månadslångt uppehåll kunde åter 1-2 ex ses några gånger fram till slutet av augusti.

Större strandpipare (12)
24/3-29/8
0-0-1 / 4-2-0 / 0-5-0 / 0-0-0
Först observerad 24/3 då 1 ex hördes locka (HB)
sågs senare under våren fram till 9/5 då 1 par
sågs (MW). Därefter inga observationer förrän 1
ex 9/8 (BO), följt av flera rapporter om 1-2 1Kfåglar senare samma månad.

Ljungpipare (6)
30/4-8/10
0-0-0 / 1-0-0 1-3-0 / 1-0-0
En vårobservation: 1 ex drog ett varv över mudderängen och flög sedan norrut igen (HB). 1 ex
rastade under höststräcket och sågs fyra dagar i
perioden 31/7-12/8, betecknad som adult. Den 6/8
sågs 2 ex (SS). Förbisträckande 1 ex sträckte
över åt söder 8/10 (HB, US). Arten ses numera vid
Välen med några observationer årligen.

Tofsvipa (135)
9/3-6/11
0-0-15 / 25-16-10 / 12-21-19 / 14-3-0
Årets första fågel vid Välen anlände 9/3. Den höll
till på ett par framtöade gräsfläckar på den i övrigt

ännu helt snötäckta betesmarken S om fågeltornet. I samband med en kortare flygtur hördes det
gnälliga vårlätet. Härlig obs efter en lång och ihållande vinter. (UU). Den 17/3 var de 2 rastande, 4
sträckande nord (JN). Den 19-20/3 fanns här 1015 ex (HB, CJ), troligen rastare eftersom den enda
riktiga sträckobservationen var 21/3 då 17 ex
passerade åt norr (HB). Därefter återgick det till
det lokala beståndet som troligen bestod av 10 ex,
troligen 5 par.
Den 10/4 rapporteras 6 ex och parning
(TK), 13/4 8 ex varav en fågel ruvade på 4 ägg på
strandängen O om kostallet. (UU). 16/4 var de 10
ex och Två fåglar ruvade på strandängen O om
kostallet. Det ena boet var samma som sågs den
13/4. (UU). 26/4 var de minst 8 ex i beteshagen på
Näsetsidan. Två bon med ruvande fåglar sedan
tidigare verkade nu övergivna (plundrade?).
Ett nytt bo med ruvande fågel sågs nu närmare
stranden. (UU). 1/5 8 ex, tre ruvande fåglar sågs
(SF, BL). 4/5 ca 10 ex i kohagen på Näsetsidan.
Förutom de två ruvande fåglarna på stranden
sågs åter 2 ruvande fåglar i hagen NO om stallet.
(UU)
5/5 12 ex, 5 ruvande fåglar, samtliga i beteshagen på Näsetsidan varav 2 på stranden och
3 mera centralt i hagen.(UU) 8/5 inträffade följande: 6 ex, de flesta ruvande. 2 hundar rusade in på
strandängen och skrämde upp alla fåglar. Hussen
lyckades fånga in en av hundarna medan den
andra jagade bl a tofsvipor den skrämt upp från
boet. Till slut lyckades hussen jaga ut hunden.
(JE, RE).
Bland tuvorna och pölarna nedanför fågeltornet stapplade tre små vipungar omkring 16/5, 7
ad (JE). 24/5 var totalt 8 ad (4 par) synliga från
tornet, endast en unge syntes till (MO). Fortfarande 28/5 en ruvande (SF). 2/6 ca 10 ex varav minst
1 relativt liten unge sågs. (UU). 13/6 1 1K, snart
fullvuxen (HB). Att av detta dra slutsatser om produktion är svårt, 5 par tycks ha häckat, få ungar
rapporterade och endast som små.
Under sommaren samlas allt fler vipor vid vadarstranden, 6/7 39 ex (UU), 19/7 48 ex (UU), 2/8 55
ex (BK, ST), 11/8 77 ex (BK), 23/8 88 ex på den
betade stranden S om fågeltornet. (UU), lika
många 29/8 (RE, JE).. Eventuellt utbyte var svårt
att se men den 13/9 fanns 56 ex 06:15, av dessa
drog drygt 30 vidare ut mot havet 6:30 (JN). Några

dagar senare 17/9 var de 48 ex igen (LR). Detta
ungefärliga antal 30-50 ex fanns kvar till mitten av Kärrsnäppa (12)
oktober, då antalet krympte till 7 ex (LE).
17/7-14/9
Den 24/10 (EW) försvann alla utom en tofs0-0-0 / 0-0-0 / 3-8-1 / 0-0-0
vipa, den fanns här fortfarande 6/11 Håller ställHöstnärvaro med vanligen 1-2 ex, i början 1 adult
ningen vid vadarstranden! (US)
fågel 17/7 (TK, HB. VB) senare 10/8 en 1K på den
betade stranden S om fågeltornet (UU). Den 30/7
svepte en flock med 15 ex förbi i ösregnet (TK).
Småsnäppa (1)
Den 25/8 sågs det största antalet rastande, 5 ex
En raritet vid Välen, endast sedd här 10/7 1977
(HB). Sista fågel var en kärrsnäppa 14/0 (BK).
(Stefan Andersson) och 16/7 2009 (Thomas Karlsson, Ingegerd Nyberg). Årets observation gjordes
25/8 och var en 1K fågel (HB, CJ, US).
Myrsnäppa (1)

Mosnäppa (10)
15-20/5; 1-11/8
0-0-0 / 0-6-0 / 0-4-0 / 0-0-0
Den 15/5 rastade 2 ex (SS), kunde dagen därpå
konstateras vara 4 ex (BO, US, JE) och var 2 ex
kvar till den 20/5 (BO, GG). Registrerades även på
höstens sydsträck: 1 adult 1-11/8 sågs av 8 belåtna skådare.

Tuvsnäppa (1)
Göteborgstraktens andra fynd av tuvsnäppa rapporterades 12/9, bedömdes av de flesta av de 13
observatörerna vara 1K. Upptäcktes som hastigast runt 17:15 ifrån kostallet. Var dock svår att se
så jag omgrupperade till tornet. Kunde inte hitta
den där så jag sprang tillbaka igen till stallet och
lyckades få korn på den igen. Sågs senare fint
ifrån tornet på vadarstranden (HB).
Den födosökte, ibland i sällskap med enkelbeckasiner, på den betade strandängen och i
strandkanten S om fågeltornet (UU). Kvar i skymningen, sågs födosöka på den vegetationsfria delen av stranden (LR) men inte morgonen därpå.

Spovsnäppa (2)

Den 22/8 sågs 5 ex på strandängen kl 20:00
(MW). En av årets tre nya arter vid Välen.

Brushane (19)
24/7-22/8
0-0-0 / 0-0-0 / 4-15-0 / 0-0-0
Från 24/7 sågs 1 ex dagligen vid vadarstranden,
rapporterad som hane 24/7 (US, HB) och efter 1/8
rapporterad som 1K hona (UU, HB). Från 9/8
ibland 2-3 ex med 6 ex 13/8 som högsta antal
(HB)

Dvärgbeckasin (26)
6/1-20/3: 26/9-9/12
10-2-1 / 0-0-0 / 0-0-2 / 3-1-7
Var möjlig att se i dagvattensdiket bredvid fotbollsplanen 6/1-20/3; kom ibland flygande, annars ofta
som 23/1 Kom flygandes och landade i dagvattendiket strax nedströms röret. Lyfte efter ett tag och
flög tillbaka till stora vassen. (LH, CH). Vårens
sista observation 20/3 (BS, KS) var den andra
gången arten sågs i mars på lokalen - första var 1
ex 15/3 2008 (Uno Unger). Under början av hösten stöttes art vid Gjutegårdsängen från 26/9, från
den 5/12 rapporteras den åter i dagvattensdiket
med 2 ex av flera observatörer (UK, KK).

En adult fågel på kvällen den 17/7 (HB, VB, BK)
samt 2 ex sträckte förbi i ösregn 30/7 tillsammans
Enkelbeckasin (100)
med kärrsnäppor (TK). Före höstens observationer endast sedd vid två tillfällen 30/8-1/9 2001
1/1-9/12
(Stefan Andersson, Thomas Karlsson) och 25/8
6-1-5 / 5-0-1 / 7-23-23 / 20-5-4
2005 (Birger Kaiser, Uno Unger)
Rapporterades då och då under vintern med 1-2
ex, från dagvattensdiket vid fotbollsplanen senast

12/3 1 ex (UU). Endast en observation under
häckningstid mer än 1 ex 10/6 stod på den betade
stranden på Näsetsidan men flög efter en stund till
ängen O om Kannebäcksplan (UU). Ingen rapport
om spel, sannolikt ingen häckande.
Sågs därefter från 17/7 i fåtal, 2-6 ex, ökade
och 27/8 fanns 16 ex på stranden till beteshagen
S om fågeltornet (UU). Ungefär detta antal kunde
ses även senare, 15 ex Höll till i vassruggen i vattnet 12/9, skrämdes upp av sparvhök (MW, IS) och
17 ex 13/9 (AO). Ökade till 28 ex 20/9 Helt fullt på
stranden och upp på gräsytorna (HB), därefter
gick antalet ner till ca 15 ex senast 25/9 (BK), 24
ex Födosökande på stranden S om fågeltornet
7/10 (UU) och 20 ex 30/10, på Gjutegårdsängen,
drog runt mest hela tiden (US). Återvände sedan
till dagvattensdiket där 2 ex sågs 5/12 av flera observatörer. Sista beckasin sågs i diket 9/12 (DN).

Morkulla (1)
Den 25/9 stöttes 1 ex upp vid Hult (SA). Tionde
fyndet av arten på lokalen sedan 1984, av dessa
var sex fynd i mars rastande som lyfte när man
kom, ofta på Torstens ås. Övriga fynd har gjorts i
maj och en gång (1984 ) i juni.

Myrspov (4)
Den 31/7 sågs 1 ex leta mat (BO), sågs sedan
även ses tre gånger i augusti och bestämdes snart
till adult hane, 1/8 vacker! Gick en bit upp på gräset och var ibland dold bland alla grästuvor (HB),
började så småningom rugga så smått 25/8, senaste gången fågeln sågs (HB).

Svartsnäppa (11)
12/6-29/8
0-0-0 / 0-0-2 / 0-9-0 / 0-0-0
Den 12/6 rastade 3 ex (CJ, BK, HB). Den 19/8
sågs åter 1 ex (BK, TK), antalet ökade något tills
de var 4 ex 22/8 (MW) vilket antal höll i sig till 28/8
(MA), ofta angivet att de var 1k. En enda gång
sågs 5 ex 28/8 (US).

Rödbena (49)
23/3-21/8
0-0-1 / 17-15-11 / 3-2-0 / 0-0-0
Den 23/3 sågs den första rödbenan för våren vid
Välen vid vadarstranden (JK). Redan 3/4 var de 2
(ME), sedan sågs oftast 1 ex framöver, ibland 2
ex. Vid några tillfällen under våren var de flera:
23/4 5 ex (BK, CJ), 15/5 5 ex (KO), 18/6 6 ex (BK)
liksom 20/6 (HB). Inga noteringar om häckning
eller unga fåglar men fåglar fanns hela säsongen,
parning sågs 16/5 (BO) så förutsättningar fanns.
Förekomsten fasades sedan ut med 1-3 ex i juli/
augusti, de sista 2 21/8 (BO).

Gluttsnäppa (69)
23/4-2/10

0-0-0 / 3-3-1 / 11-28-21 / 2-0-0
Anlände 23/4 med 1 ex (BK, CJ), ganska normalt
datum jämfört med 2004, 2005 och 2007; dock
ses arten i inte så ofta på våren, vissa år inte förrän in i maj. Några dagar senare sågs 4 ex 8/5
som lyfte och drog mot nordost (JE, RE). Endast
en vårobservation ytterligare 17/5 av 1 ex på Vadarstranden (HB), därefter var den ensam igen.
Storspov (7)
I motsats till de sparsamma vårobservationerna var den desto mer närvarande sommar och
29/3-31/7
höst, med närmare 150 rapporter. Den 13/7 rap0-0-1 / 4-0-0 / 2-0-0 / 0-0-0
porterades en enbent fågel som några timmar seDen första fågeln för året sträckte norrut 29/3
nare av annan rapportör meddelades vara tvåbent
(SS), den 17/4 sågs sedan flera gånger: 11 ex
kom flygande och tycktes vilja gå ner, men ångra- (TK, BK).
Vid denna tid är det adulta fåglar vilka någde sig och flög bort mot Askimsbadet, där de inte
ra
observatörer
noterar, bland annat 19/7 (UU)
återfanns en halvtimme senare (DG, HL). På aftonen 20 ex på sträck (SA). Även några dagar ytter- och 21/7 (TK). Antalet närvarande gluttar varierar
ligare sågs enstaka. Därefter paus till 4/7 då 1 ex mellan 1-5 ex men 31/7 var de 10 ex vilket beror
sågs (JM) och 31/7 då 2 ex kom insträckande på på att 7 ex kom insträckande kl 07:15 (US). Dessa
7 tycks vara kvar en tid, detta antal rapporteras
morgonen (US).

1/8 (UU, BK) och 6 ex 5/8 sprang omkring och
fiskade, ibland riktigt snabba (SF). Även 11/8 var 7
ex här (BK).
Den 21/8 rapporteras de första 2 1kfåglarna (SSv). Fram till 28/8 fanns här 4-5 ex,
men från den 12/9 sågs bara 1 ex vid varje tillfälle
med några undantag då 2 ex sågs: 13/9 (AO) och
1/10 (TK). Den sista fågeln, 1k rapporteras 7/10
då den gick födosökande på stranden S om fågeltornet (UU).

Medelantal grönbenor/obs
Antal grönbeneobservationer
18
16
14
12
10
8

Skogssnäppa (46)

6

25/3-23/8

2

0-0-1 / 5-0-5 / 14-21-0 / 0-0-0
Årets första sågs 25/3 flög ivrigt lockande upp vid
parkeringen vid komposten (HB), hördes även
senare på kvällen (TK). Det var tredje året i rad
som primärfågeln noterades i mars, tidigare har
den först setts i april. Några aprilobservartioner
gjordes med som mest 3 ex 19/4 (CJ), därefter
dröjde det till början av juni tills nästa fågel sågs;
från den 7/6 var den en daglig gäst, troligen
nästan enbart på vadarstranden söder om
Fågeltornet även om plats sällan anges. Vanligen
var de ensamma (23) eller parvis (27 fall) men vid
några tillfällen sågs flera. Den 18/7 rastade 5 ex
(US), liksom 2/8 (HB) och 8/8 räknades 6 ex (HB).
Också skogssnäppor måste hålla sig rena; 5/8
sågs en i ett par tvätta sig genom snabba kast
fram och åter och sedan plötsligt rätt ner i vattnet.
Skogssnäpporna är inte de vadare som ses
senast på hösten; antalet minskade gradvis med 4
ex 13/8 (HB) och den siste 23/8 (BO).

0

4

Juli II

Juli III Aug I

Aug II Aug III

(UU). Flest grönbenor per observation sågs i början på augusti, därefter avtog antalet. Sista grönbenan lämnade Välen i och med augusti månads
utgång och sågs 28/8 (US).

Drillsnäppa (49)
25/4-28/8

0-0-0 / 5-10-1 / 9-24-0 / 0-0-0
1 ex sågs av flera av varandra oberoende observatörer första 25/4 (SA, GG, HB). Sågs därefter till
slutet av maj, 25/5 1 ex (CHE, HB) och sedan inte
förrän 29/6, med 1 ex (HB). ingenting antydde
häckning vid viken. Vid några få observationer
anges att fåglarna sågs på vadarstranden, där
gjordes förmodligen också övriga iakttagelser av
arten även om det inte anges. Enda undantaget är
den 26/4 då 4 ex satt på stäven av det lilla vraket
Grönbena (31)
som ligger på Askimssidan (KJ).
Vid 1/3 av observationerna var drillsnäppor29/4-28/8
na ensamma, vid 1/3 parvis. Ibland var de alltså
0-0-0 / 1-1-0 / 10-19-0 / 0-0-0
flera: först 1/5 då 5 ex sågs gå ganska samlat på
Denna typiska maj-vadare kom för första gången
vadarstranden (SF, BL), den 17/5 sågs 6 ex (SK).
till Välen i april; 29/4 1 ex vadarstranden (BO).
Under hösten kunde antalet vara större. Den 1/8 6
Aprilfynd av arten har förekommit i rapportområdet
ex (LR), 6/8 6 ex (HB), och 13/8 rekordsiffran 11
hela 2000-talet men nästan alltid på månadens
ex (HB). Detta är dock inte största antalet här sedsista dagar. Ytterligare en vårobservation ägde
da; på aftonen den 6/8 rapporterades 15-20 ex
rum 17/5 med 1 ex (SK).
(UU). Flest drillsnäppor per besök sågs i den mitHöstens rastare anlände 10/7 med 2 ex
tersta triaden av augusti, i medeltal sågs 2,5 drill(BO) och hade 23/7 ökat till 10 ex (HB), den 1/8
snäppor per gång av 103 observationer. Sista för
räknades 13 ex (HB, UU). Den 6/8 var de 11 ex
året sågs 28/8, 1 ex (MA, US).
(SS) och 11/8 5 ex, noterades att de var 1K-fåglar

Drillsnäpp medel Välen 2010
4
3,5
3
2,5
2
1,5

med viss lökning 14/4 69 ex (SF) och 180 ex 23/4
(SF). Den 1/5 60 ex (SA), därefter normalt 10-30
ex i stort settr esten av sommaren men några
undantag: 29/6 45 ex Ca 45 ex, vid åmynningen.
(UU) och 48 ex 19/7 (JN).
Häckning förekom, 3 pulli sågs 19/6 (OB),
dagen därpå räknades 4 pulli (HB). Den 1/7 sågs
10 ad med 2 pulli och 1 1K (SF). Fortfarande 4 1K
22/7 med 2 ad (PN). Den 8/8 2 1K (BK) och en 1K
21/8 (TK) tyder på att någon överlevt. Det ev
sträck som drog över viken registrerades 2/8 då
30 ex flög söderut (CP). Förekomsten ebbade ut
och 5/10 sågs vikens sista fiskmås för året (BO).

Silltrut (44)

1
0,5

26/3-16/9

0
Juli II

Juli
III

Aug
I

Aug
II

Aug
III

Skrattmås (101)
18/3-24/10
0-0-10 / 21-15-7 / 11-13-14 / 10-0-0
Första för året sågs så sent som 18/3, 2 ad (HB).
Därefter en daglig gäst till slutet av oktober, med
högst varierande rapporterat antal; genomsnitt 13
ex, ibland betydligt flera som 13/4 Ca 140 ex, utspridda över hela viken. (UU) och 26/4 Ca 50 ex,
snappade föda i vattenytan. (UU). De flesta var
adulta fåglar men några få 2K-fåglar av totalt 65
ex 5/5 (UU). Första årsungar sågs 19/7 6 ad 3 juv
(UU), sedan enstaka 1K-fåglar som mest 4 ex
11/8 (AW). 40 ex rapporterades 21/8 (TK), därefter mest enstaka: snitt 2,4 ex. De sista 2 noterades 24/10 (EW, HD, ML).

0-0-2 / 16-10-4 / 5-6-1 / 0-0-0
Från 26/3 då 1 ex sågs (HB) fanns arten vid Viken
fram till avfärden i september. I de flesta fall (48)
var de ensamma, ibland var de parvis (8) eller 3
ex (5). Den 17/4 var de 4 ex (HB) liksom 1/8 Flög
ett par varv över inre delen innan den försvann
österut (UU). Sista fågel sedd 16/9 (BO).

Gråtrut (126)
1/1-30/12

10-9-15 / 21-10-6 / 5-12-5 / 12-9-12
Av alla 171 rapporter av gråtrut vid Välen var 6
utan antal; få andra arter drabbas av förödmjukelsen att inte räknas. Gråtrut sågs ofta vid Välen,
men i 28 fall var det solofåglar. Högsta antalet var
56 ex 17/4 (DG, HL. JW), den 5/5 räknades 40 ex
(HH) och 29-30/4 35 ex (BK, UU). Medeltalet närvarande gråtrutar var 8.1, median 5.0. För hälften
av trutbesöken angavs inget syfte, för resten dominerar förbiflygande (54 ggr), tydligen var de inte
så stationära ändå. Ibland var de födosökande (18
tillfällen) och ibland stationära (12 gånger). Och,
som sagt, i 76 fall vet vi inte vad trutarna gjorde
Fiskmås (78)
här pga ofullständig rapportering.
3/1-5/10
Antalet gråtrutar per obs är som störst under
april
med i snitt 17 ex, minskar sedan och blir i
1-2-12 / 19-13-8 / 12-9-1 / 1-0-0
juli 2 ex, ökar något under senhösten. Den 1/8
Med början 3/1 (CJO, EI, JSJ, TN) sågs 1-2
fiskmåsar några ggr under vintern, blev 8 ex 18/3 rapporteras unga fåglar för första gången detta år,
(BK) och 25 ex 21/3, Ca 25 ex, stod på stranden Ca 5 ex, både ad och juv. (UU). Dock rapporteras
vid åmynningen. (UU). Den nivån höll arten sedan, aldrig mer än en 1K-fågle under hösten, ungfåglar

som fötts i skärgården tycks inte ha sina vägar
förbi Välen. Mot senhösten noteras lite förbiflygande gråtrutar om aftonen som anges som kvällssträck ut mot skärgården 25 ex 1/11 (UU) och 40
ex 6/11 (LN).

Havstrut (56)

ibland ända inne vid åmynningen. (UU), dagen
därpå fanns 4 ex inne i viken nära vadarstranden
(US). 2 ex badade vid åmynningen 29/6 (UU) och
25/8 sågs årets sista fågel, en 1K fågel (CJ).

Kentsk tärna (1)

1 ex hördes ute i viken och sågs sedan flyga över
båthamnen mot Askimsbadet 30/4 (HB). Detta var
1/1-21/11
fjärde fyndet enligt Svalan - övriga fynd 22/5 1975,
3-1-8 / 18-9-1 / 2-8-3 / 2-1-0
1 ex sågs från 1/1 (BB, AH), ofta 1-2 ex men 26/3- 28/6 och 25/7 2007.
8/4 4 ex sågs flera gånger (TK, US, UU). En 2k
fågel sågs 15/5 (SS). Årets sista fågel 21/11 (JM). Tamduva (8)

Småtärna (1)

3/1-28/8

2-2-1 / 0-1-0 / 1-1-0 / 0-0-0
Den 17/5 Inspekterade 2 småtärnor yttre delen av Trots närliggande bebyggelse rapporteras sällan
viken. (HB) Detta är den första kända observatio- stadsduvor från Välen; detta år noterad hälften av
nen av arten vid Välen.
årets månader, som mest 4 ex 7/2 (HB) och 28/8
födosökte 2 ex på vadarstranden i en timme (HB).

Silvertärna (2)
En adult silvertärna flög 3/5 omkring födosökande
N om småbåtshamnen på Askimsidan från 19:35
innan den flög ut i Askimsviken ca 19:40. Strax
innan tog 2 tärnor lite höjd från viken och flög rakt
västerut över sporthallarna. Även de sistnämnda
var sannolikt silvertärnor (UU). Den 9/5 rapporterades 1 ex (DG).
Arten är endast rapporterad en gång tidigare vid Välen, nämligen 19/5 2004 (Bo Ekstrand).

Fisktärna (28)
25/4-25/8
0-0-0 / 4-10-9 / 3-2-0 / 0-0-0
Ffg under våren var 4 ex som flög förbi 25/4 (SA).
Det var den tidigaste ankomsttiden under de år
Svalan existerat, i början på 2000-talet rapporterades de i maj, år 2007-08 den 27 april. Därefter
tämligen regelbundna obsar av 1-2 ex, den 4/5 2
ex flög födosökande omkring i viken. Den ena fågeln mycket silvertärnelik utan kontrast mellan
yttre och inre hand samt till synes blodröd näbb
utan tydlig svart spets. En liknande fågel bestämdes igår till silvertärna (UU)
Ibland sågs de ute vid båthamnen men 2/6
fanns minst 2 adulta fåglar inne och fiskade i viken

Skogsduva (6)
19/3-26/3; 22/9
0-0-5 / 0-0-0 / 0-0-1 / 0-0-0
Tidig vårfågel som det brukar vara, ensam sedd i
ringduveflock på väg norrut 19/3 (HB), 24/3 (HB)
och 22/9 med 30 ringduvor åt söder (HB), enda
höstobservation. Dessutom 1+3 soloflygande fåglar 25/3 (HB).

Ringduva (166)
1/1-15/12
19-17-20 / 17-14-8 / 5-15-17 / 17-11-6
Under hela Svalans tid har ringduvor setts då och
då vid Välen i januari, men sedan förra året har
det blivit ett regelbundet inslag vid alla besök, med
som mest denna januari 35 ex 17/1 (KN). Fortsatte finnas, 8/2 fanns 30 ex (KJ) samt 60 ex 17/2
från väster (PK), svårt att säga när flyttarna anlände; efter 12/3 30 ex (TK) sågs de bara enstaka i
ett apr veckor. Spel hördes ffg 22/3 (TK), den 27/3
flög 50 ex över (SA). Efter 15 ex 30/4, de flesta på
Kviberget (UU) sågs de mest med något par,
högsta antal 28/5 8 ex betande på ängarna bland
korna (SF).

Ringduvedagar Välen januari
Max ringduvor januari Välen
70
60
50
40
30

Gröngöling (59)
3/1-30/12
4-2-9 / 10-8-2 / 3-8-3 / 6-2-2
Denna högljudda vältaliga fågel är noterad ett flertal gånger från Torstens ås, Kviberget, Komposten
och Ängåsfältet. Nästan uteslutande 1 ex per rapport, men vid några få tillfällen 2 ex 6/5 (RB) och
9/5 (DG). Att de rör sig lite längre är ju väl bekant,
den 1/8 flög 2 ex fram och åter mellan Askimsidan
och Torstens ås (UU). Den 1/10 födosökte 3 ex i
närheten av komposten (TK).
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Spillkråka (17)

10

10/1-30/10

2-4-6 / 0-1-0 / 0-1-1 / 2-0-0
Ensamma fåglar i tidig vår och på hösten, alltid
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ensamma utom 14/3 då der samtidigt hördes 1 ex
från båda sidor viken (IS). Nära nog dubbelt så
Adult fågel med 2 1K fåglar sågs 9/6 (HH), många observationer som 2009, 3 observationer
liksom 19/7 (JN). Sträck begynte så smått 1/9 med anger Torstens ås, övriga obestämda.
20 ex (HH), fortsatte med 80 åt S 22/9 (HB) och
26 ex 1/10 (HB9, tog verklig fart 8/10 då 1910 ex
sträckte S på 2,5 h (HB), dagen därpå 506 ex på Större hackspett (41)
drygt en timme (HB, VB). Den 13/10 kom flera
8/1-30/12
flockar inflygande och födosökte på strandängen
9-8-3 / 3-1-1 / 2-1-2 / 6-1-4
och i hästhagen och drog sedan vidare över
Askimsviken summa 150 ex (LE). Under resteran- Året inleddes med ett födosökande par vid Torde månader sågs mest ringduveflockar flyga förbi, stens ås 8/1 (PB), denna lokal var senare under
året den plats där arten oftast rapporterades mer
10-30 ex, som mest 46 ex 13/11 (TK). Detta är
dock en härdig fågel, 1+1 ex sågs 15/2 (UU) vilket exakt, 11 gånger, dock konstaterades ingen häckning här detta år vilket skett 2009. Trumning hörvar årets sista observation.
des vid Torstens ås 4/2 (UU), 8/4 (UU) och vid
Grillplatsen 30/4 (BO).
0

Gök (1)

Årets enda observation kom den 19/5 då en gök
hördes kort (SA). Rapporteras årligen 1-2 gånger.

Mindre hackspett (6)
28/8-27/12

0-0-0 / 0-0-0 / 0-1-1 / 1-1-2
Rapporterad från komposten 28/8 (US), Obskullen
ovanför komposten och Ängåsfältet 27/11 kom
16/5-26/8
flygande mot N från norra delen av Koloniområdet
0-0-0 / 0-6-6 / 12-8-0 / 0-0-0
över Stora ån och satte sig i träden mellan Stora
Anlände 16/5 med 1 ex (HJ), sågs med några ex
ån och Näsetvägen, V om träbron (PB) och på
men den 16/6 10 ex (JE, RE). Den 17/9 flög 8 ex
samma plats 27/12 (PB). Enda svalade från
Flög omkring födosökande över Ängåsfältet. (UU).
"andra sidan" var 21/12 1 ex Torstens ås (KJ).
En ovanlig massförekomst ägde rum 25/7 8:409:00 då 95 ex flög förbi (TK). De sista 15 ex för
säsongen sågs här 26/8, (SF, BO).

Tornseglare (32)

Sånglärka (20)
13/3-15/5; 22/9-16/10
0-0-10 /4-1-0 / 0-0-1 / 4-0-0
De första sågs 13/3 då 25+29 åt söder ut i
Askimsviken och två enstaka fåglar flög mot norr
(HB). Följande vecka fortsatte rapporter om 10-20
ex rastande i beteshagen, 26 ex på gräsplanen vid
Gjutegårdsängen 19/3 (HB), 18 ex på södra
fotbollsplanen 20/3 (PK) och 21 ex rastade bl.a.
på gamla muddertippen 20/3 (UU).
Den 28/2 sträckte 12 ex N (SA). Med allt
bete och goda förutsättningar borde arten häcka
här, sång hördes 3/4 (BO) och 7/4 (DN). Ändå
tycks arten inte vara häckfågel vid Välen, det blev
fyra månaders sommaruppehåll i svalandet.
Sydsträcket i oktober uppmärksammades med 36
ex 8/10 (HB, 2.5h) och 7ex dagen därpå (HB, VB).
Summa: exakt lika många sånglärkedagar som
2009 efter samma mönster.

Backsvala (1)

(US). 10 ex sågs 10/6, jagade över yttre delen av
viken (UU). Sågs sedan då och då ensamma eller
några få under sommaren men betydligt färre än
hälften av fjolårets resultat. De sista 20 svalades
26/8 (SF).

Trädpiplärka (7)
28/4-8/10
0-0-0 / 1-1-0 / 0-2-2 / 1-0-0
Första svalade 28/4 I skogskanten mot tennishallen (HB), sedan sågs den rastande ytterligare en
gång under våren, stöttes 4/5 öster om sporthallarna på Näsetsidan och flög upp och satte sig i ett
träd i dungen mitt på den gamla mudderdeponin
(UU). På höststräck sedd 2 ex 23/8 (SS), 6 ex
22/9 (HB) och sista gången 8/10 (HB).

Ängspiplärka (33)
2/1-10/5; 15/9-17/10

1-0-8 / 9-2-0 / 0-0-7 / 6-0-0
Förutom en vinterobservation 2/1 (HT) sågs arten
Endast en enda observation 25/4 då 2 ex flög förbi från 18/3 fram till mitten av maj med 1-2 ex varje
(SA), vilket är mycket färre än senaste åren då
gång, dock 10 ex som höll till på gamla mudderdenärmare 10 dagar med backsvalor svalades.
ponin 30/4 (UU). Desto fler observationer under
hösten, 10 ex sträckte söder 15/9 (HB), en vecka
senare kulminerade sträck med 100 ex 22/9 (HB,
Ladusvala (36)
1.5h). Den 1/10 31 ex (HB, 2h) och 8/10 71 ex
25/4-7/10
(HB, 2,5h).
0-0-0 / 3-9-5 / 4-7-6 / 2-0-0
Anlände 25/4 lite senare än 2009 (HB) sedan sågs
Gulärla (29)
några då och då, tills då 11 ex flög N 18/5 (SA)
och 20 ex 19/5 (SA). Sommarobsar av ensamma 4/5-6/9
fåglar som ibland letade mat med som mest 10 ex 0-0-0 / 0-7-9 / 0-11-2 / 0-0-0
25/7 (TK). Sträck fortsatte med 25 ex 21/8 (TK).
Sågs enstaka under maj men sedan inte förrän i
Årets sista var de som sträckte förbi med 3 ex
augusti då artens höststräck började så smått. Då
1/10 (HB) och 8 ex 7/10 (UU).
sågs en 1K fågel 11/8 (BK) men inget tyder på att
arten häckade här även om förutsättningar finns.
Lite sträckobsar svalades 3 ex 23/8 (SS), 6 ex
Hussvala (16)
26/8 (TK) och 9 ex sågs 4 på vadarstranden och 5
25/4-26/8
förbiflygande på Gjutegårdsängen (HB). 30/8 14
ex (HB) och 1/9 10 ex (HH) markerar sträckets
0-0-0 / 1-3-4 / 4-4-0 / 0-0-0
Först sedd med 1 ex 25/4 (SA) därefter dröjde det max, därefter sågs endast några få med de sista 3
till 16/5 innan nästa hussvala sågs, vid Kviberget rastande intill en ko nära fågeltornet (UU)

Forsärla (12)
24/3-21/10
0-0-3 / 1-0-0 / 0-0-1 / 7-0-0
Årets första hördes flera gånger utanför tornet runt
Store åns utlopp, både på förmiddagen och senare på eftermiddagen (HB). Några ex sträckte förbi
26/3-1/4, men det var framför allt på hösten som
flyttare sågs. På 17h sträckte 15 forsärlor förbi
under tiden 22/9-16/10, ofta en och en per dag
men 8/10 4 ex (HB) och 15/10 3 ex (HB). Den
17/10 rastade en 1K fågel kort i dagvattendiket
innan den flög söderut (IS). Där såg också årets
sista forsärla 21/10, kom från dagvattendiket och
satte sig vid stigen i hörnan av fotbollsplan (CC).

fynd kompletterar tidigare sju oktoberfynden, varav ett har varit senare än årets. Rekordet är den
sädesärla som flög förbi 3/12 2004 (Uno Unger).

Sidensvans (15)
6/2-31/10
0-2-3 / 0-0-0 / 0-0-0 / 10-0-0
Några vårfynd med 30 ex 6/2 som första och mesta fynd (US), 10/3 14 ex åt på gamla äpplen i ett
träd V kohagen (LN). Därefter inga fler förrän oktober: då ett flertal flockar sågs med början 13/10 9
ex I rönnen vid strandängen (LE). Vanligen förbiflygande, 35 ex i snitt per gång, som mest 100 ex
cirka 29/10 vid Stora ån (KJ) och 65 24/10 (HB).

Sädesärla (97)

Gärdsmyg (40)

20/3-31/10

1/1-29/12

0-0-9 / 23-12-8 / 9-18-13 / 5-0-0
Vårens första sädesärla är alltid något särskilt,
sågs i år förbiflygande lågt över plattformen 20/3
(PK), inte den tidigaste som skådats utan en dag
senare... sedan blev det mest en parad av förbiflygande och nordsträckande ensamma fåglar resten av månaden, dock 8 ex 25/3 - 5 rastande och
3 mot norr (HB).
Först den 7/4 blev de flera, 20 ex på
aftonen (AN), den 9/4 rqapporteras den första
honan (de kommer ju senare än hanar) (AN).
Mycket ärlor på ängen 14/4, 33 ex (HB) också på
aftonen, liksom 18/4 40 ex 19:00 (SA). Tidigare på
dagen hade 15 ex rapporterats (DG, HL, JW).
Samma fenomen 25/4, 40 ex kl 20:00 (HB).
Fortsatte så med 10-25 ex på kvällarna, senaste
gången 18 ex 10/5 (BK). Arten sågs därefter vid
besöken med oftast 1-5 ex. 17/7 14 ex (TK), det
ungefärliga antal som ofta sågs här sedan, 11/8
och 19/8 35 ex (BK), ofta vid Vadarstranden och
framför Fågeltornet på ängen. Inga ungfåglar för
året rapporterade. Ännu fler 6/9: 45 ex på
Vadarstranden (SF). Gav sig av under september
men inga sträckobservationer. Någon gång lite
flera, 20 ex 13/9 (AO).
Först i oktober några få sträckobsar, 7 åt
söder 1/10 (HB), 1 ex kom flygande norrifrån 7/10
och slog till på stranden S om fågeltornet (UU) och
2 ex sträckte S 9/10 (HB). Årets sista sädesärla
var 1 ex som sågs 21/10 (CC). Årets fyra oktober-

12-0-0 / 3-0-0 / 0-0-0 / 2-7-16
Klart decimerad sedan förra året då arten svalades varje månad, som mest med 10 ex. År 2010
var frånvaron påtaglig främst under häckningsperioden, och av 61 obsar var 51 av ensamma fåglar.
Påfallande är att fjolårets rikliga tillgång räckte in i
januari 2010 - sedan blev det i stort sett fritt från
gärdsmyg tills slutet av året! Sång hördes bara en
gång, 30/4 (BO), 2009 noterades sång 17 dagar!
(För den som är orolig för arten kan meddelas att
till och med juni 2011 sjöng arten här 6 dagar... )
Den 1/1 rapporteras 5 ex (JM), 8/1 såga 3 ex (PB)
liksom 30/1 (US). Resten av året sågs blott solofåglar.

Järnsparv (35)
14/2-20/10
0-1-5 / 9-7-0 / 1-1-3 / 8-0-0
Det händer att järnsparv ses på vintern, så också
nu: 1 ex 14/2 Hults koloniområde vid en fågelmatning (US). Vårflyttare kom 25/3 1 ex vid komposten (HB), 26/3: 4 ex i samma träd, kom inatt (PK).
Sång av 1 ex många dagar vid Kviberget, Torstens ås och i koloniområdet, sista sång 10/7
(JM). Flyttning kom igång med 20 ex och 5 rastande Mudderängen 22/9 (HB, 0.75h), 17 ex åt S
8/10 (HB, 2,5h) och 8 ex 9/10 (HB, 1,3h). Sista var
5 ex Mudderängen 20/10 (HB).

Rödhake (54)
1/1-30/12
12-5-5 / 9-6-1 / 0-1-1 / 5-4-5
Numera en åretruntfågel men ofta rapporterad i
enstaka ex. Vintertid sedd vid fågelmatningarna,
alltid ensam av sin art utom 1/2 då 2 ex besökte
fågelmatningen vid kostallet. Vid ett tillfälle sågs
den ena jaga bort den andra från fågelbordet
(UU). Också 2 ex vid det fågelbordet 13/12 (AO).
Sång hördes från 8/4 då minst 2 ex sjöng på Torstens ås (UU), högsta antal rapporterade sångare
var 3ex, Torstens ås 2/5 (PB). Även sång så sent
som 5/11, i lövdungen på Askimsidan (UU).

Näktergal (15)
9/5-27/6
0-0-0 / 0-12-3 / 0-0-0 / 0-0-0
Första för året sjöng 9/5 I ett buskage i närheten
av träbron som går över Stora ån (PB), därefter
sång på Askimssidan när lokal angiven (8 av 26
notiser): komposten, kolonin, Ängåsfältet. Den
25/5 svalas 3 ex utmed Store ån samt 3 ex runt
viken (HB) sista för året 27/6 2 ex ivrigt hiepande
nära Välens gräsplaner. Kanske ungar? (HB)

Rödstjärt (15)
30/4-22/9

staketet vid bäcken 29/8 (JE, RE) och I vasskanten mot Välendammarna mellan fågeltornet och
åmynningen 12/9 (UU). Den 1/9 en 1K vid tornet
(SF), senare ibland 2-3 ex, fr a 11-21/9 när plats
någon gång anges är de nära tornet.

Stenskvätta (30)
25/4-23/9
0-0-0 / 4-10-3 / 0-2-11 / 0-0-0
Först sedd 25/4 3 hanar, 2 honor framför tornet på
gräset och i stenskravlet vid dagvattenröret (SA,
GG, HB) där den ofta sedan sågs hela perioden.
Även sedd på Mudderängen, 30/4 13 ex 9 hanar
och 4 honor, 10 ex höll till längs stenmuren SO om
kostallet och 3 ex höll till på gamla mudderdeponin
(UU). Fortsatte i maj att ses vid kohagen, framför
tornet och på vadarstranden ofta 2-5 ex totalt.
Inga klara indikationer på häckning men 30/5 5
honfärgade (JM). Under hösten flera, 7 ex 15/9
Satt fint på staketen runt kostallet (HB).

Ringtrast (5)
Först adult hane sedd 19/4 Söder Torstens ås
nära idrottshallarna (CJ), sedan 2 ex 3/5, upptäcktes på lätet i den isolerade dungen på mudderängen (vid tennishallen). En hona sågs först och den
flög sedan ner och landade i vassen. 10 sekunder
senare lockade ett ex till i dungen och flög förbi
och landade också i vassen (HB). Även 4-6/6 sågs
2 ex på samma plats (UU, SA, US). Arten endast
sedd en gång tidigare vid Välen, hane 20/4 2006
(Per Boström).

0-0-0 / 1-8-2 / 1-1-2 / 0-0-0
Liten massförekomst första dagen 30/4: 2 vid
tennisbanorna, 1 på Kviberget samt 1 vid dagiset
närmast Åkeredsrondellen (HB). Därefter sång till
30/5 vid dagis vid Åkeredrondell 30/5 (HB) och
Koltrast (87)
Yttre kolonin 19/5 (HB) samt ett par sedda vid
Muddret 1/5 (SA). Hane vid Åsnestigen 3/6 Åsne3/1-30/12
stigen, förmodad häckning i en av holkarna (US).
11-10-10 / 8-9-5 / 4-3-4 / 6-8-9
Höstobs 18/9 vid Mudderängen (HB).
I stort sett närvarande varje månad och ungefär
lika många dagar. Under vintermånaderna ibland
sedd vid fågelmatning vid huset där korna bor,
Buskskvätta (24)
kostallet något inkonsekvent kallat, men också vid
30/4-25/9
andra fågelmatningar på Kviberget, ofta ensamma
0-0-0 / 1-7-0 / 0-4-12 / 0-0-0
som mest 4 ex 15/2 (JK). Sång hördes inte förrän
Anlände 30/4 till Mudderängen och möttes av 5
8/4 då ca 5 ex noterades varav några sjungande
personer, sågs även senare på denna plats fram (UU).
till mitten av maj, därefter inga observationer på 3
Ingen direkt sångkartering gjord men 30/4
månader vilket gör det sannolikt att arten inte
svalades ca 10 ex, varav flera sjungande (UU).
häckade här. Åter medio augusti, då de sågs på
Den 9/5 svalades 14 ex, årets högsta samlade

antal (DG). 5 ex sjöng 6/7 (UU) och sång hördes
även så sent som 1/8 (UU). Inga konkreta
häckningsfynd utom varnande orolig koltrast 5/8
(SF). Liten massförekomst i koloniområdet med 7
ex 24/11 (CJ) och 6 ex vid Ängåsfältet 28/11 (PB).

Björktrast (85)
1/1-30/12
16-16-9 / 4-1-0 / 0-0-2 / 13-13-11
En utpräglad vinterfågel vid Välen, borta under
sommarmånaderna även om den gärna häckar i
städer och parker numera. Sågs här i januari med
10-20 ex, 18/1 en flock 130 ex var uppe och flög
över Torstens ås (HB) och 25/1 sågs 50 ex längs
Bjölavägen (BK). Sedan gick antalet ner, 1-3 sågs,
ibland är det noterat att de sågs i dagvattendiket
när tornet.
Några gånger var de 10-15, sist 28/2 (HH).
Fram till sommaruppehållet sågs sedan 1-2 ex
enbart. Återkom vid septembers slut, 5/10 150200 ex, höll till runt fotbollsplanen (MO), 16/10 300
ex De flesta rörde sig mot norr! Flera 50 flockar
(HB). 24/10 minst 100 förbi (EW, HD, MLI) och
6/11 75-100 ex på och kring fotbollsplanen SV
Torstens ås (LN). 60 ex flög förbi 22/11, sedan
gick antal ner, oftast en enda fågel, sågs vid
kompost, i dagvattensdike eller vid kolonier.

Taltrast (15)
20/1-1/5; 25/9-30/10
1-0-3 / 4-1-0 / 0-0-1 / 5-0-0
Ett vinterfynd i januari, det andra genom tiderna,
gjordes 20/1 Västra sidan. Vid de sista röda tegelvillorna, strax innan skogen längst ut i viken (KJ).
Sedan dröjde det till 25/3 då vårfåglarna kom, enstaka till 1/4 4 ex Varav en sjungande (HB), sång
hördes också 11/4 och 18/4 (SA). Inga sommarobsar, 1/10 sträckte 2+ ex S (HB, 2h), ytterligare 5
ex S 9/10 (HB, VB).
.

Rödvingetrast (36)
1/1-15/2; 1-29/10
15-12-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 9-0-0
En del januarifynd i området av 1-6 ex vid några
tillfällen 10 ex 1/1 (JM), 23/1 (US) och 25/1 längs

Bjölavägen (BK). Under februari sågs endast några få och då fanns de ofta i dagvattendiket nära
fågeltornet, som mest 4 ex 7/2 vid Torstens ås
(SA). Höstens förekomster inleddes 1/10 med 4 ex
åt S (HB, 2h) och fortsatte med 65 ex 8/10 (HB,
2,5h). Kulminerade 16/10 då 200 ex sträckte norrut (HB, 2h). Säsong avslutades med 10 ex vid
Stora ån, i sällskap med björktrastar (KJ).

Dubbeltrast (10)
19-26/3; 1-15/10
0-0-5 / 0-0-0 / 0-0-0 / 5-0-0
Den 19/3 rapporteras de 10 första, höll till i beteshagen O om kostallet. Alternerade mellan Torstensås och ängen utanför tornet. Sällskapade
med några björktrastar. (HB, UU). 6 ex kvar även
dagen därpå (LE, IS) och följande vecka sågs ytterligare några enstaka ex.
Sedan dröjde det till höststräcket innan arten sågs igen, 1/10 sträckte 5 mot norr och 1 mot
söder (HB) och 8/10 38 ex fin siffra för Välen. De
flesta gick på hög höjd rakt över obskullen (HB,
2,5h). Det mesta som tidigare svalats här på en
dag är 3 ex 28/9 2003 (Stefan Andersson).

Sävsångare (2)
Den 30/4 fanns 1 ex i vasskanten mot Kviberget.
Rörde sig hela tiden utåt båthamnen (HB). Detta
var andra året i rad som sävsångare sågs i april
vid Välen, har inte hänt tidigare. En sångobservation: den 17/5 sjöng en sävsångare duett med en
rörsångare i vassen utanför tornet. (HB, SK).

Kärrsångare (20)
20/5-29/6
0-0-0 / 0-9-11 / 0-0-0 / 0-0-0
Först noterad 20/5 med 2 ex som sjöng 05:00
(US), de följande dagarna 21/5 sjöng 1 ex I vassen mellan stora parkeringen vid komposten
och dungen där rosenfinken satt (HB) liksom 22/5
1 ex sjöng i vassen mellan Torstens ås och Kviberget (GG).
Den 28/5 i tidig morgon sjöng 6 exemplar
vid Välen (HW) och 30/5 4 ex i vassarna runt Mudderängen (3 i kanten mot fotbollsplanerna). (HB).
Den 7/6 sjöng 5 ex kl 22:30 3 på Askimssidan och

2 runt tornet (HB). Avslutande sång kom från Välendammarna 29/6 (UU).

Rörsångare (41)
1/5-30/9
0-0-0 / 0-21-11 / 3-2-4 / 0-0-0
Vårens första fågel sågs 1/5 (JK), sedan följde
många observationer av sjungande fåglar men
vanligen en per rapport, de allra flesta vid Välen.
3/5 1 ex sjöng åmynningen /(UU), 4/5 1 ex sjöng
vid kompostdeponin på Askimsidan (UU). Flera
rapporter om 4 ex sjungande 19/5 ( SA) och 20/5
(US) samt 6 sjungande fåglar vid Välen 25/5 (HB).
I vassen vid Mudderängen sjöng 3 ex 1/6
(HB) samt 2/6 en vid Store ån samt en vid tornet
(HB). 4 sjungande fåglar 29/6 vid Välen (HB) är
den sista av de inventeringar som antyder att här
kan finnas mer än ett par.
Den 17/7 skuggsjöng 1 ex i vassen (HB,
VB). En 1K födosökte i rönnen vid Välendammarna. Reservation för ung kärrsångare, inte olik en
sådan (UU). Ett halvdussin observationer under
förhösten av ickesjungande fåglar. Den sista svalades 30/9 i kanten av kolonilotterna (HB).

Ärtsångare (12)
26/4-16/6
0-0-0 / 2-7-3 / 0-0-0 / 0-0-0
Förstaobs 26/4 troligtvis 2 ex. Hördes först sjunga
i kanten av Torstens ås. Sågs sedan i samma
dunge som svarthättorna (HB).
Sågs därefter bland annat 4/5 1 ex först vid
Obskullen på Askimsidan där den senare drog ett
par försiktiga sångstrofer (UU), 5/(5 vid Näsets
klubbhus (HB). Flest hörda i en rapport blev 3 ex
9/5 (DG) samt den sista observerade sjungande 1
ex 16/6 (HB). Detta var fjärde året i rad som arten
ses i april, första gången var 2007,

Törnsångare (14)
30/4-21/7
0-0-0 / 1-9-2 / 2-0-0 / 0-0-0
Anlände 30/4 då 1 ex sågs söder om Torstens ås
(BK, CJ). Detta var första aprilobservationen på
lokalen, tidigare tidighetsrekord var 5/5 både 2005
och 2008 (Stefan Andersson).

Sågs därefter på några lokaler framöver;
dels vid norra delen av koloniområdet 15/5 samt
samma afton vid Ängåsfältet (PB) där även 2 ex
sjöng 2/6 (UU). Dels runt Mudderängen då 3 ex
sjöng på kvällen den 17/5 (HB), samt 1 ex sjöng
SV om den gamla mudderdeponin 2/6 (UU) samt
1 sjungande på aftonen 6/7 på Näsetsidan S om
Torstens ås (UU). Sång av adult hane avslutade
så säsongen vid Välen 21/7 (TK). .

Trädgårdssångare (12)
19/5-10/7
0-0-0 / 0-6-3 / 3-0-0 / 0-0-0
Trädgårdssångaren har de senaste fem åren anlänt 3-19/5, inte som flera andra sångare allt tidigare utan istället allt senare. Observationerna är
dock få. Detta år registrerades de två första 19/5
sjungande i dungarna runt mudderängen (HB).
Andra platser där den hördes var strax O
om Marholmsvägens bro över Stora ån 2/6 (UU)
och vid Kompostdungen 2/6 (HB). Även 2 sjungande ex vid västra sidan, ganska nära telemasten
vid tennishallarna 13/6 (KJ) samt 1 ex vid Kolonilotterna 6/7 (UU). Slutobservationer 3 ex sjöng
10/7 Välen (JM).

Svarthätta (26)
25/4-20/10
0-0-0 / 4-10-2 / 4-0-2 / 4-0-0
Först sedd 2 sjungande 25/4 (SA), några dagar
senare flera, 29/4 5 hanar och 1 hona i den lilla
dungen mellan Torstensås och tennishallarna
(HB) och 7 födosökande ex (TK). Sedan enstaka,
lite fler 5 ex 9/5 (DG) och lika många 10/7 (JM).
Den 23/9 fanns 1en honfärgad i buskagen
mellan komposten och kolonilotterna. (HB) och
30/9 minst 4 ex i buskar väster om komposten
(HB). Även senare i oktober, 1 ex smackade ifrån
ett buskage nära kolonilotterna (HB).

Grönsångare (3)

Vid några tillfällen mellan 5-11/5 sågs och hördes
1 ex dels sjungande, dels födosökande vid Torstens ås sågs fint i ekbacken och i skogen invid
idrottsplanerna (HB, US, CJ). Arten har konstaterats just i denna del av Välen sedan, första gången 7/5 2006 (Stefan Andersson).

Gransångare (72)
25/3-10/11
0-0-6 / 21-14-3 / 7-1-10 / 7-3Den 25/3 noterades de första två sjungande. Härligt! Hörda ifrån Obskullen en höll till i slutet vid
komposten. (HB, SK). I detta område fortsatte observationer: 27/3 2 vid komposten samt 2 vid kolonilotterna (HB), dag därpå 1 ex Stora ån sjungande, mitt emot koloniområdet och 1 ex södra stranden vid komposten (MOH). Den 8/4 konstaterades
8 ex vid Välen (OW), årets flesta, kanske rastande
flyttare.
Hördes sedan sjunga på flera platser: 13/4
1 ex söder om Torstens ås (UU), 14/4 1 ex nära
lagården (SF), 24/4 1 ex vid Hult (EW), 26/4 1 ex i
dungen S om Torstens ås NO om tennishallarna
(UU), 27/4 2 ex Ängåsfältet (EW), 30/4 1 ex satt
SO om sporthallarna (UU), 9/5 1 ex norra delen av
koloniområdet ((PB) samt 2 ex Torstens ås (BO),
1 ex 2/6 Gjutegårdsängen och SV om mudderdeponin (UU), Kompostdungen (HB). Den 1975 rapport om 6 sjungande fåglar vid Välen (SA) vilket
antyder att det kan vara rimligt att räkna med 5-10

revir här vid Viken. Dock inga ungfåglar rapporterade men en del fynd i juni och juli.
Kunde även höras sjunga under hösten:
13/9 2 ex en från skogskanten vid stallet, en från
sydost (JN) liksom 2 ex sjöng runt Obskullen 22/9
(HB). Där gjordes en del ytterligare observationer
under hösten, men 10/11 födosökte 2 ex i diket
nära fågeltornet (HB, RC).

Lövsångare (19)
25/4-13/9
0-0-0 / 4-10-1 / 0-2-2 / 0-0-0
Anlände och noterades 25/4 med en sjungande
fågel (SA), dagen därpå registrerades 10 sjungande fåglar vid Välen (HB) vilket väl kan betyda att
flyttningsvågen drog in. Sedan rapporteras vanligen en sjungande lövsångare, undantag 29/4 3 ex
Välen (TK), 30/4 3 ex Stora ån (CJ och 6/5 4 ex
(SA) och 9/5 6 ex (SG). 2 ex sjöng vid Ängåsfältet
15/5 (PB).
Viss häckning borde ha ägt rum även om
arten bara är rapporterad en gång i juni och ingen
gång i juli. Ungfågelproduktion ägde rum: 11/8
sågs 1 1K (AW) men inte fler. Årets siste rapporteras 13/9 (AO).

Kungsfågel (13)
8/1-10/4; 22/9-27/12
1-3-1 / 2-0-0 / 0-0-1 / 4-0-1
Rapporterad från Torstens ås några gånger unser
vintern med 1-2 ex, sång vid Vindskyddet 10/4
(ME) och lite observationer runt Obskullen i september/oktober med som mest 10 ex 8/10 (HB).
Slutligen 3 ex vid Hult 27/12 (PB).

Svartvit flugsnappare (6)
30/4-3/6
0-0-0 / 1-4-1 / 0-0-0 / 0-0-0
Från den 30/4 då den förste hanen sågs på Torstens ås, Födosökte i stora ekar vid parkbänkarna
som ligger mellan stallet och själva viken. (HB)
finns några sångobservationer i maj från Ängåsfältet och vid Kviberget. Den siste sågs 3/6 vid Åsnestigen, längst upp nära dansbanan. Förmodad
häckning i en av holkarna. (US)
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Skäggmes (73)
1/1-31/12
10-2-10 / 1-0-1 / 5-6-4 / 12-9-13
Ett flertal observationer fram till och med mars i
vassen nedanför koloniområdets södra del, mot
Marholmen till och i vassen vid ån SO fågeltornet,
vanligen 2-6 ex, någon gång 20 ex 11/1 (PK) eller
10 ex 7/2 (SA, HB). Därefter kom ett uppehåll i
observationer till 19/6 då 1-2 ex hördes (TK) och i
juli då 4 1k fåglar sågs 21/7 (TK). Några ex sågs
fortlöpande då och då i aug/sept och 14/10
noterades 8 ex i högflykt (LHE, JJ, OH).
Den 21/10 3 honfärgade ex i sydligaste
hörnan av fotbollsplan (CC), också ibland i andra
delar av viken; 30/10 5 ex I vassen utmed
mudderängen (HB). Den 5/11 hördes Ca 5 hördes
utanför tornet. Sedan sågs 4 ex i vassen vid
komposten. Flög sedan över viken mot vassarna
utmed Mudder-ängen (HB). Antal ökade, 5/12
sågs 14 ex i de stora vassarna längs ån (ML) och
17/12 16 ex i vassen N om Marholmen (UL, IJ).

Stjärtmes (1)

Jan Mar Maj

Jul

Sep Nov

Entita (25)
7/1-17/5; 8/8-27/12
8-6-4 / 0-1-0 / 0-1-0 / 2-2-1
Tack vare fågelmatningar ses denna lilla mes
ganska flitigt, vid Torstens ås, vid lagården men
också ibland på andra platser. Den 2/3 sågs ett
par som höll ihop i ekbacken på SO-delen av Torstens ås och hanen sjöng emellanåt några strofer
(UU). Den 17/5 sågs 1 ex på Torstens ås (HB)
men sedan dröjde det till 8/8 innan den återsågs
då vid Välens gräsplaner. (HB)

Tofsmes (1)
1 ex sågs vid Hult 3/2 (BK). Arten är årsviss men
vissa år inte mer, varje år sedan 2005 har den
rapporterats 1-8 dagar. Hälften av 26 obsdagar
har legat i september-november.

Svartmes (5)

Det händer att svartmes besöker koloniområdet
vintertid:
7/2 1 ex (SA) och 12/3 1 ex sjungande I
Den 15/10 sågs 2 ex Hördes först ifrån dungen vid
tallskogen
bakom södra kolonistugeområdet. (JM).
komposten. Sedan lite senare i kanten av koloniNågra få observationer av höstens sträckrörelser
området. Lite senare på dagen drog 6 ex förbi
gjordes 22/9-15/10 bland annat vid Obskullen.
Obskullen och ner mot dungen vid komposten.
Svartmes har setts vid Välen alla år sedan 2004
(HB, DN).
utom ett någon gång per år, vissa år ses de något
mer allmänt (2008). En stor del av observationerna (13 av 18) gjordes i september och oktober.

Blåmes (101)

Törnskata (2)

1/1-30/12

En 1k-fågel sågs 6/8, rejält blöt. Satt i en liten
björk i vasskanten (HB, SS). Den 12/8 sågs en
hona (TK).

15-10-9 / 10-8-4 / 1-3-7 / 8-14-12
Närmare 140 observationer hela året kan sammanfattas: vanligen rapporterad i fåtal, 2-3 ex per
gång. Någon gång flera, 12/3 15 ex (TK) och 29/4 Varfågel (2)
10 ex varav en nästan lät som en rosenfink (TK).
Den 1/5 sjöng 8 ex (SF, BL), men det var inte den Den 5/11 satt 1 ex i toppen av ett träd vid
första för året; redan 1/1 sjöng 2 ex (JM). Mot hös- kompostdungen. (BK, HB). Sannolikt samma fågel
ten/vintern drog de sig ner i vassarna, men sågs som var kvar 7/11 (REN, IN).
också vid Ladugården och visade sig också oftare
i koloniområdet.
Nötskrika (15)

Talgoxe (59)

6/2-24/11

Trädkrypare (9)

1/1-30/12

0-2-0 / 1-1-1 / 0-1-2 / 5-2-0
Sedd 8 av årets månader men verkar inte ha varit
1/1-30/12
stationär: De observationer som ger detaljer skri9-7-8 / 13-4-1 / 0-0-2 / 4-6-5
Inledde året med rivstart: sång den 1/1 (JM). Sågs ver Korsade viken i riktning mot Näset. 5/4 (HB), 3
inte alls så ofta som blåmes, med i snitt 2,6 fågel ex 15/10 runt Obskullen. Ett ex drog över mot näset till (HB). Årets sista 24/11 vid Koloniområdet 1
per gång. Den 10/1 10 ex (SA), lika många vid
Stora ån 28/2 (HH) och 29/4 (TK). Populära mö- ex (CJ).
tesplatser var Kohuset, Komposten och Ängåsfältet. Långt uppehåll i observationer under somma- Skata (114)
ren 3/6-12/9 beror antagligen mer på minskad besöksfrekvens under sommaren.
6/1-30/12
8-12-13 / 14-6-3 / 1-7-10 / 14-12-14
Ständigt närvarande med 3 ex rapporterade i snitt
Nötväcka (63)
per gång, men ibland lite fler: 15 e 6/2 (JM) och 20
ex i en flock 10-11/2 (JF, NA, HB). När lokalitet
7/1-30/12
angives är det kohuset och hästhagen som gäller.
9-11-8 / 4-5-2 / 0-4-4 / 4-7-5
Den 5/8 sågs en ungskata av årets skörd, med
Sällan sedd mer än några få; 44 gånger ensam,
kort stjärt (SF), 26/8 rapporterades 2 1k fåglar
23 gånger 2 ex. Den 31/10 och 1/11 sågs 4 ex i
(BO). men faktum är att inget skatbo hittills rapporskogen vid vindskyddet. (OBW). Första vårsång
terats från Välenområdet.
kan ha varit 26/3: Satt ett tag i toppen av en tall
och förde ett himla liv. (HB). Påfallande ofta rapporterad från fågelmatningen vid Kohuset.
Kaja (138)

26/1-21/4; 30/9-27/12
1-1-1 / 1-0-0 / 0-0-1 / 2-0-2
Sedd vid Torstens ås med 1-2 ex fram till 21/4,
därefter först 30/9 1 ex vid Komposten (HB), därefter vid Torstens ås och slutligen 2 ex vid Hult,
födosökte tillsammans 27/12 (PB).

13-11-17 / 19-10-5 / 5-12-12 / 16-9-9
Närvarande året om med några tiotal fåglar, ofta
på ängen med korna eller runt ladugården. Ibland
sågs lite större antal som flög över, 29/1 minst 100
ex, flög över mot SO 29/1 nära skymningen (UU).
Detta kvällssträck upprepasd vid senare tillfällen bl
a 8/4 då ca 150 ex, flertalet överflygande norrut i
skymningen (UU). Den 20/8 flög 150 ex förbi (TK),
28/9 flög 250 ex åt N 18:30 (UU). Lite höststräck:

1/10 75 åt S (HB), 300 ex 9/10 (HB, VB) och 250
ex 15/10 (HB), 1/11 40 ex (LB). En kaja vitfläckig
på bröst och kind som vid partiell leucism ses 12/1
(AN), också en leucistisk med nästan hela
huvudet vitt 24/1 (AN). Denna fågel sågs också
13/4 utanfölr fågeltornet (UU).

Råka (11)
28/2-4/5

form av nötkreatursull vid kostallet. (UU). Sista för
våren 26/4 (JK), sedan dröjde det till 28/7 till arten
sågs igen men då med 5 ex (KN). Den 31/7 3 ex
(BO), övriga hösten några obs av 1-2 ex. Den 1/10
sträckte 3 ex söderut (HB).

Stare (136)
1/1-12/11

22-9-15 / 23-8-6 / 12-12-12 / 11-6-0
Sågs i stort sett vid alla besök i januari, vilket även
tycks ha hänt vissa tidigare år och varje år från
och med 2007. Tidigare år har de setts i små
grupper, max 15 ex; i år sågs de med mer än 50
ex1-4/1, max 100 ex 1/1 (JM), därefter 10-30 ex
månaden ut, därefter försvann de med några få
undantag.
Åter 8/3 med 34 ex över Kostallet (KJ), ca
65 ex födosökande i beteshagen O om kostallet
(UU) och på Stora Ängen 23/3 (JK). Där sågs de
sedan hela månaden april, tacka korna för det.
Sista större samlingen 60 ex 23/4 (SF).
Kråka (156)
Flockar återkom 16/6 med 50 ex Mudderängen (HB). De första årsungarna rapporterades
1/1-30/12
19/6 2 ex (OB) och 3-5 ex på ängen S om fågel15-13-19 / 16-9-4 / 6-16-14 / 15-16-13
tornet 6/7 (UU). Ytterligare rapporter om 15-35 ex i
Kråkor fanns här året om, under årets första måjuli var antagligen också unga fåglar. Den 21/7
nader ibland 10-20 ex; som mest rapporterade 40
sågs 20 1K på aftonen (BK) och 1/8 flög 75 ex
ex 14/3 (UU). Från början av maj rapporteras färre
omkring i området kl 19:00, skulle troligen övernatvar gång, oftast 2-5 ex, efter mitten av oktober blir
ta på lokalen (UU). Troligen i samma ärende var
det ibland 10-20 ex igen. Som mest 30 ex 6/12
100 ex om aftonen 10/8 (BO). Därefter sågs en(BB, AH).
dast några få starar, ofta tillsammans med vipor
på den betade stranden S om fågeltornet 1 ex
26/9 (UU).
Svartkråka? (1)
Inte slut med detta: 5/10 minst 100 ex födoDen 2/2 sågs en svart kråkfågel, upptäcktes från sökte på fotbollsplanen (BK), 10/10 10 ex bland
fågeltornet när den försvann västerut och kunde
kor (HH) och 20 ex flög förbi 7/11 (OH). Årets sista
bara studeras i tubkikare när den försvann bort
starar letade mat vid Gjutegårdsängen 12/11 (BK).
över Åkered. Ung råka kan inte uteslutas helt,
men jizz och stjärtform tyder snarast på svartkråka. (UU)
Gråsparv (13)
0-1-5 / 3-2-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Några observationer under våren, 1 ex 28/2 (US)
och 1 ad letade mat vid husen 12/3 (TK). Sågs
sedan i två olika omgångar: en 2K fågel sågs 21/3
(HB, BK) och kunde följas till och med 25/3 (HB),
samt ytterligare en 2K 20/4 (BO, HH) och sågs
även 21/5. Ytterligare en ung råka sågs 25/4-1/5
(SA). Sågs senast 4/5, fågel på tillfälligt besök i
kohagen på Näsetsidan vid 12-tiden, försvann
efter ca 10 minuter mot NV (UU).

Korp (30)
2/1-20/12
3-5-8 / 2-0-0 / 2-2-1 / 2-3-2
En vanlig gäst under vinterhalvåret, ensamma
eller parvis, vanligen flygande förbi. Den 14/3 var
det mer närkontakt då 2 ex sågs sitta på en av
sporthallarna. Senare samlade båda bomaterial i

1/1-3/12
4-1-2 / 1-1-0 / 0-1-2 / 0-0-1
Sparsamt sedd i enstaka exemplar utom under
sommaren. 10 ex 17/9 vid Campingplatsen väster
om vägen (BK) var den största samlingen, koloniområdet var annars säkert ställe bland annat 24/1
då hane satt och sjöng vid Rosenfinksgången i
koloniområdet S om Gjutegårdsängen (UU).

Pilfink (47)

Grönfink (71)

1/1-30/12

1/1-24/12

4-0-1 / 4-6-5 / 5-4-11 / 2-3-2
Sågs med 1-45 ex upprepade gånger vid fågelmatning på Kviberget 24/1-2/3 (UU). Den 20/4
minst en i koloniområdet (HH). Den 29/6 ca 10 ex
mellan fågeltornet och Kannebäcksplan. De flesta
unga (HH). Sågs i vassar på eftersommaren, 17/7
5 ex (HB, VB). Runt fågeltornet sågs sedan ca 10
ex då och då, den 23/9 räknades 18 ex (JK, BO).
Den 19/9 25 ex nära Marholmens båthamn (HB,
VB). Kvar hela året i området; sista fåglarna sågs
30/12 vid fågelmatningen vid lagården (JK).

9-5-13 / 8-7-2 / 3-2-2 / 6-10-4
Vintertid vid fågelbord Kviberget 24/1 (UU) och vid
Hult 8 ex 31/1 (HLI, MLI). Sång hördes från 5 ex
28/2 (HH), 7 ex 1/5 (SF, BL). Lite spridda observationer av ensamma fåglar under sommaren, sång
vid Gjutegårdsängen 2/6 (UU) men ingen direkt
indikation på häckning i området. Arten är aldrig
konstaterad häckande enligt Svalan.
Enstaka överflygande under hösten 6 ex
1/10 (HB) och 10 ex 31/10 (HL). Den 5/11 sågs 20
ex (UU), samt 14 ex 28/11 vid Ängåsfältet (PB).

Bofink (59)

Steglits (61)

1/2-30/12

1/1-30/4; 6/9-11/12

0-8-12 / 13-7-2 / 0-0-3 / 4-2-8
Vid fågelmatning vid kornas lagård fanns hela vintern 1-3 ex, började sjunga 22/3 (TK) och blev
flera 10 ex 28/3 (SA). Sång fortsatte, som mest 4
ex 1/5 (SF, BL). Sydsträck med 10 ex 9/10 (HB,
VB), rastande 10 ex 20/10 i en flock, flög upp från
beteshagen nära N om kostallet (UU). Den 22/9
rapporteras 4000 obestämda finkar sträckande
söder på 1,5 h (HB) och 1770 obestämda finkar
(en del bergfink) 8/10 på 2,5h (HB). Enstaka fåglar
kvar vid lagården till årets slut, 5 ex 31/12 (BK).

Bergfink (35)
10/1-30/12
7-11-11 / 0-0-0 / 0-0-1 / 3-0-2
Under vintern en och annan vid fågelmatning 10
ex 2/3 vid fågelmatningar varav 5 vid kostallet och
5 på Kviberget. Lagården (det som i rapporter ofta
kallas kostallet) hade besök av bergfinkar hela
vintern, ofta satt de högt uppe i ekarna. Också
15/2 vid Fågelmatning vid Askims Sörgårdsväg
(GK). Vinterfinkarna försvann sedan, de senaste
sågs 28/3 3 ex (SA), för att återkomma 22/9 på
sydsträcket. Då uppskattades ca 200 ex grov uppskattning men rätt så många bergfinkar hördes i
finkflockarna. (HB) Även 15/10 rapporteras 20 ex
åt S (HB). Denna vinter var de mycket få som
övervintrare, 1 ex 4/12 (UL) och 1 ex 30/12 (BK)
var de enda noterade.

7-6-10 / 7-0-0 / 0-0-8 / 14-6-3
Enstaka fåglar sedda tills 19/1 då 13 ex
noterades, en av dem sjöng för fullt (PK). Även full
sång i vårsolen 23/2 (HB). Ytterligare en hel
observationer under våren ofta vid Mudderängen,
därefter ett fem månades sommaruppehåll. Den
6/9 2 ad och 1 juv. Ungfågeln tiggde föda hela
tiden och hängde efter en av de adulta fåglarna.
De satt antingen i rönnen vid Välendammar
-na eller sökte föda på åkertistlarna utanför fågeltornet (UU). Fortfarande sågs de vanligen vid
mudderängen vid Tennishallen eller vid fågeltornet, 1-4 ex. Den 8/10 13 ex landade i träden nära
komposten. Sågs ifrån obskullen (HB), 21/10 17
ex vid Gamla tippen (BK) och därefter åter en
handfull, som 5/11 flög 3 ex upp från ett kardborrebestånd på norra delen av Mudderängen (UU).

Grönsiska (41)
1/1-4/5; 12/9-17/11
6-8-11 / 1-1-0 / 0-0-5 / 6-3-0
Vinterbesökare i koloniområdet med 50 ex 1/1
(JM) men också en och annan vid fågelbord på
Kviberget och vid Hult under vintern. Flock med 50
ex flög förbi 27/3 (SA), men sedan upphörde besöken - sista för våren 2 ex hördes överflygande
vid Obskullen på Askimsidan 4/5 (UU). Hösten
kom med större mängder, 100 ex str S 22/9 (HB)
och 340 åt S på 2h 1/10 (HB), 215 ex 8/10 (HB)

var högstanoteringar denna grönsiskehöst. Sista
obs 9 ex vid Yttre Välen 17/11 (JK).

Hämpling (12)
24/3-9/10
0-0-2 / 4-2-1 /0-0-0 / 3-0-0
En och annan flög över med början 24/3 1+1 ex
(HB), senaste vårobs 2/6 över fågeltornet (UU).
Några sydsträckande fåglar 1-9/10 (HB, VB).

Vinterhämpling (6)
Den 14/1 sågs 8 ex vid Stora ån (KJ) och 25 ex
betecknades som stationära 6/2 (UL). Sträckobservationer av 1 ex 24/3 (HB), 11 ex 20/4 (SA) och
3 resp 1 ex 15-16/10 (HB).

Rosenfink (2)
En 2K hane sjöng vid skogsdungen på Askimssidan nära brännplatsen. (SA). Sjöng på kvällen vid
dungen i anslutning till komposten. Sannolikt samma 2k hane som Stefan hittade vid lunch (vi såg
aldrig fågeln). (HB, US, GG, CJ). En 1K letade
mat intill en vät med två svartsnäppor 21/8 (TK).
Fram till omkring 1995 var rosenfinken årlig
här, men sedan blev det reservat och boskap varvid buskagen plockades bort och rosenfinken offrades. Årets observation är den första redovisade
sedan 11/6 1995 då en sjungande hane fanns här
(Stefan Andersson).

Domherre (19)
15/10-29/12

1-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 5-6-7
(HB), första vintern sågs endast en gång, 4 ex vid
fågelbord vid Hult 31/1 (HLI, MLL). Nästa höst
1/1-11/12
betydligt flera gånger sedd, först 8+30 sträckande
1-3-6 / 9-2-1 / 1-2-3 / 9-5-2
åt söder 15-16/10 (HB), därefter vid upprepade
Enstaka sedda hela vintern/våren, 4/4 en sjungantillfällen vid stugorna på södra sidan viken och vid
de (JM) liksom 30/4 1 ex hördes på östra sidan av
villorna bortom Mudderängen, 1-4 ex. Sista för
Kviberget (UU). En och annan flög över också på
året 29/12 med 2 ex nära Blå Bron (HH).
sommarmånaderna, vilket kan indikera häckning i
närområdet. Lite sydsträck i oktober med som
mest 124 ex 15/10 En 100 + en 21 flock samt någ- Stenknäck (11)
ra enstaka som höll till runt Obskullen! (HB) och
30 e följande dag (HB). Den 5/11 flög 20+10+4 ex 1/10-26/12
förbi (HB). Vid Mudderängen sågs 15-20 ex i no- 1-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 6-2-2
vember vid flera tillfällen.
3 ex vid Stora ån 16/1 (GG, UU, MU). Sedan dröjde det till 1/10 då 3 ex sträckte S vid Kompostdungen (HB). Följdes av några ytterligare sträckBrunsiska (2)
obsar fram till 5/11 med totalt 10 ex 8,5h. I ett
buskage i närheten av träbron som går över Stora
Den 17/2 sågs 1 ex (PK) och en observerad I
sångflykt vid Obskullen på Askimsidan 4/5 (UU). ån sågs 2 ex 28/11 (PB) och 1 ex 3/12 (CJ).

Gråsiska (44)

Mindre korsnäbb (10)

Lappsparv (1)

1 ex sträckte åt söder 8/10 (HB). Fynd nr 3 genom
tiderna vid Välen; senaste fynd var var 29/9 2004
3-1-1 / 0-0-0 / 0-0-1 / 3-0-1
(Uno Unger) fångades och ringmärktes tillsamEnstaka sedda under våren samt 8 ex förbiflyganmans med ängspiplärkor på Jan Bergqvists märkde Torstens ås 16/1 (JM) och 6 ex vid Kviberget
plats på Askimsidan. .
28/3 (SA). Begränsat sydsträck av några få individer inalles 5 ex vid tre tillfällen 22/9-8/10 (HB).

16/1-28/3; 22/9-21/12

Snösparv (2)

Sävsparv (90)

1 ex flög in mot diket nära fotbollsplanen och vidare ut över vassen 1/1 (MOH), samt 1 ex Troligen
en hane, lyfte från beteshagen O om kostallet i
samband med ett uppflog av trastar och starar.
Den sträckte därefter norrut. (UU). Har tidigare
setts tre gånger vid Välen, senast 7 ex 21/11
2008 (Disa Nyberg).

1/1-29/12

10-1-11 / 13-12-8 / 9-3-9 / 9-3-2
Lite sävsparvar sågs i januari i vassen vid Stora
ån: 2/1 10 ex i vassvippor vid ån. En flock med 6
ex nedströms Blå bron sågs mellan 14:50-15:02
samt 15:33-15:45 och flock med 4 ex nedströms
träbron sågs mellan 15:06-15:19. Kunde ses från
resp. bro. (PB). Den 9/1 flock med 9 sävsparvar i
vassvippor mitt emellan blå bron och träbron (PB).
Gulsparv (32)
Hela vintern sågs vid åtskilliga tillfällen 1-3
9/1-29/12
ex vanligen i vassen längs ån. Första sång hörd
20/3 (LE). Därefter enstaka rapporterade, 1/4 6 ex
9-4-6 / 1-0-1 / 0-0-0 / 6-1-4
Denna typiska vinterfågel inne i staden var också (US) och 11/4 5 ex (SA) som mest. Sista sång 1/8
här vinterfågel trots närheten till landet; sågs fram (LR). Lite sträckande 5 ex redan 22/9 (HB), med
till april med småflockar födosökande vid Stora ån en topp 8-9/10 då 38+25 ex passerade på knappt
mars eller vid Kvibergets privata fågelmatningar. 4h (HB, VB). Den 15/10 7 ex åt S (HB). Därefter
Lite större antal 12/1 med 20 ex (PK) och 28/1 10 några få observationer av 2-3 ex den senaste
ex (KJ). En sjungande i koloniområdet 1/6 (GG). 29/12 då 2 ex fanns i vassen vid ån mellan blå
Sedan blev det uppehåll till oktober, då höststräck bron och träbron (PB)
inleddes med 3 ex åt S 1/10 (HB). Den 15/10 kom
.
22 ex åt S på 2h (HB) och 3 ex 20/10 (HB).

