Välenvikens fåglar 2011
Stig Fredriksson

Alltid trevligt med nya fåglar även om denna
knappast kommit från Kanada och inte går
att tillgodoräkna sig på årslistor. Ändå tog sig
41% av årets svalare hit för att se denna nya art,
tidigare en varietet av kanadagås.
Dvärgkanadagås Välen 5 aug 2011

Fåglar vid Välenviken 2011
Denna den mest frekventerade fågellokalen i Göteborgstrakten har nu
blivit ännu mer välbesökt. Aldrig har så många besökt och rapporterat
här, det talas om att bilda VOK och bedrivs en vänskaplig kamp för att
toppa årslistan. I stort sett dagliga besök innebär att fler fåglar ses; antalet svalade arter var 167, tidigare rekord var 155 arter 2008. Alla inser
dock att tillfälligheter spelar in: 2011 sågs 32 arter 1-3 gånger. Citerade
svalare (92) förtecknas nedan, övriga (86) finns med i månadsöversikter
under varje artnamn. Tack till alla svalare, särskilt till de som bjuder på
kommentarer i avsett fält, dessa svalare ger ovärderligt material till
artöversikterna. Denna rapport över Välenvikens fåglar anbefalls härmed i dina händer att lägga in i telefon eller hemmadator. Om jag glömt
någon/något eller skrivit fel är du välkommen att höra av dig.
Stig Fredriksson
Majorna 19/3 2011
www.naturstig.se
naturstig@comhem.se
Rapportörer
AJ
AN
AS
AU
BA
BB
BC
BK
BL
BO
BR
BS
BS
BSN
CJ
CP
CPE
DS
EA
EF
EW
EÅ
GA
GG
GS
HB
HH
HL

Anders Johansson
Aimon Niklasson
Alexander Sandström
Anette Unger
Bengt Adamsson
Bo Brinkhoff
Bertil Carlsson
Birger Kaiser
Björn Larsson
Bert Olsson
Benga Ragnevall
Bengt-Åke Svensson
Björn Sjöstrand
Britta Svensson
Carl Jyker
Conny Palm
Claes Persson
Dick Strecker
Emil Agneholm
Evamaria Ferm
Elon Wismén
Eva Åkesson
Gunilla Alvegren
Göran Gustavsson
Göran Sahlin
Hans Börjesson
Hans-erik Hermansson
Hampus Lybeck

HLI
HW
IP
IS
JE
JH
JJ
JK
JM
JON
JS
JSA
KA
KJ
KS
KW
LE
LH
LN
LP
ME
MEU
ML
MLA
MLL
MM
MO
MOL
MR
MT

Hans Lindfors
Hans Wahlberg
Inga Peterson
Ingvor Svensson
Johan Ennerfelt
Jan Hellström
Jan Johansson
Jan Krantz
Jan Mogol
Janne Oldebring
Johan Svedholm
Jörgen Sagvik
Kurt Agerskov
Karl-Olof Johansson
Karin Sjöstrand
Kicki Westman
Lena Essedahl
Leif Haldorson
Lars Erik Norbäck
Lars Persson
Magnus Eriksson
Mats Eugensson
Magnus Lundström
Markus Lagerqvist
Marianne Lundberg-Lindfors
Mikael Molin
Martin Oomen
Marianne Ohlander
Magnus Rahm
Mattias Theander

MU
MW
NA
NG
OBW
OW
PB
PBJ
PK
PN
PS
PW
RE
RJ
RP
SA
SF
SP
SS
SSU
STP
TB
TJ
TJO
TK
TN
TW
UC
US
UU
VB
VBA
VIM
VT

Magnus Unger
Mia Wallin
Nils Abrahamsson
Nils Gabrielsson
Oscar Bernefalk Westman
Ola Wennberg
Per Boström
Per Björkman
Peder Kinberg
Per Norberg
Peter Strandvik
Per Wohlin
Robert Ennerfelt
Ronald Jonsson
Robert Paepke
Stefan Andersson
Stig Fredriksson
Stefan Persson
Stefan Svanberg
Stephan Sundstrom
Stig Peterson
Thomas Bernhardsson
Thomas Johansson
Tomas Johansson
Thomas Karlsson
Tony Norman
Tina Widen
Ulrika Carlsson
Ulf Sjögren
Uno Unger
Viktor Börjesson
Viktor Bergh Alvegren
Vilma Börjesson
Victor Tjernberg

NAMNKARTA ÖVER VÄLEN

Hpl Ängås

g
Än

f äl
ås

tet

Koloniområdet

G

ju

te
gå
rd
s

än
g

en

Hpl Kannebäck

Hpl Kulörgatan

d
Mud
nin
epo
erd

Hpl Rödgatan

Kviberget

Komposten

Torstens ås

Obskullen

Yttre
Välen

Hpl Hammarvägen

400 m

Statistik för Välen 2011
Rapporter/månad tot 13335
Svalare 178
Rapporter 13335
Arter 167
Obsdagar 335
Endagsarter 22
Förstagångsarter 4

Svalade artdagar 2011
(X) placering 2010
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1 Thomas Karlsson (5)
2 Uno Unger (1)
3 Jan Krantz (7)
4 Hans Börjesson (2)
5 Birger Kaiser (4)
6 Bert Olsson (3)
7 Kurt Agerskov (ny)
8 Stig Fredriksson (9)
9 Bengt Adamsson (ny)
10 Stefan Andersson (8)
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1 Gräsand (2)
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Knölsvan (160)
18/1-31/12
1-2-12 / 25-27-16 / 9-13-12 / 15-10-18
Under istiden sågs få svanar, en och annan förbiflygande. I den öppna isvaken utanför vadarstranden 2 ex 11/3 (JK), förmodligen ett par - detta antal höll sig med små variationer fram till mitten av
maj; antal ökade då till 7 ex (6 ad + en 2K, UU)
och 15 ex 17/5 (TK). Detta antal höll sig månaden
ut; sedan återgick det till att vara ett par i viken,
utan att någon häckning konstaterades. Av 150
obsar t o m juni var 87 av parvisa fåglar.
Den 31/7 uppenbarade sig 4 årsungar vid
Välen (TK), antalet minskade sedan och från den
18/8 sågs bara 3 1K-fåglar. Ofta låg de i yttre
delen av Välen. Den 28/6 låg 3 adulta svanar i
viken, de flög iväg samtidigt som 4 ex kom och
landade (SF, EÅ), höstens största antal här. Den
15/9 låg 6 ad i yttre delen mellan småbåtshamnarna (UU).Den 19/9 sågs fortfarande par med 3
juv (UU), därefter sågs bara paret med 2 juv till
slutet av oktober. Ett par med 4 1K uppenbarade
sig 6/12 längst in i viken (UU), annars var regeln

att den lilla handfull ad och juv knölsvan som sågs
här fram till nyår låg i Yttre Välen.

Sångsvan (78)
1/1-31/12
11-3-18 / 9-14-1 / 0-0-0 / 0-2-20
Fram till och med mars månads utgång sågs
sångsvan i Välenviken med upp till 6-7 fåglar vid
några tillfällen men betydligt oftare 1-3 svanar. De
hade lite svårt med isläget, 27/1 rapporteras att ett
par låg på isen utanför den istäckta åmynningen.
Både ån och viken helt istäckta. (UU) men 11/2
låg 1 ex i yttre delen av viken som nu är helt isfri
(UU). Våren kom också detta år. Några sträckande flockar med totalt 110 ex passerade N-O under
tiden 12/3-1/4, 95 under veckan 19-25/3. Från
31/3 sågs hela våren en ensam adult sångsvan,
sista gången sedd 18/5 (HB). Kan tänkas att det
var partnern till den döda sångsvan som låg på
Vadarstranden och rapporterades 23/3 (UU). Den
28/6 sågs återigen en adult sångsvan (KA).
Det dröjde sedan 5 månader till nästa gång:
28/11 sträckte 28+11 ex förbi (KJ, JK). Ytterligare
sydsträck 5/12 17 ex (KJ), 16/12 15 ex (JK, BO).
Den 15/12 anlände ett par med 4 årsungar (BR)
och var kvar året ut. Ytterligare 2, någon gång 3
ad tillstötte. I Yttre Välen kunde slutligen på Nyårsafton räknas upp till 11 sångsvanar.

Sädgås (1)
Den 19/3 sträckte 10 + 3 ex förbi Välen mellan
7:15-9:15 (VT). Åttonde fyndet av sträckande sädgås vid Välen, hälften av fynden i mars, ett enda
fynd på hösten, i oktober.

Grågås (178)
29/1-31/12
1-2-24 / 28-23-19 / 23-21-11 / 1-2-23
Årets första grågäss vid Välen var en ensam som
kacklande flög norrut 29/1 (HB), sedan blev det ett
och annat sporadiskt besök av 1-2 ex i februari
och några fler i mars, ibland 5, någon enstaka
gång 10 ex = 5 par. Den 25/4 sågs 20 ex, troligen
rastande eftersom de några dagar senare åter var

5-10 ex. Vårsträcket berörde Välen 7-27/3 med 57
ex, som mest 20 ex 13/3 (SA). Dessutom flög 36
ex åt NO 21/4 (JK).
Ungar sågs först 29/4 då 2 ad med 4 små
nykläckta pulli gick ner mot stranden tätt uppvakta
-de av kråkor men föräldrar höll undan dessa med
gott resultat (SF). Den 2/5 sågs ytterligare en kull:
4+5 påulli (HB), 3/5 sågs tre par med 3, 4 resp. 5
små ungar. De höll till i beteshagen S om
fågeltornet (UU).
Den 6/5 rapporteras 4 kullar med 14 pulli
(TK), tyder på relativt ofäörändrade kullar. Ungläget stabiliserades sedan till tre kullar med 3+4+4
ungar. 18/5 tre kullar med ungar större än gräsand, 3+4+4 pulli, gömde sig under honans vingar
en gång i duggregnet (SF). Den 13/6 sågs 4 kullar
med 4, 4, 2 resp. 2 stora ungar (UU). De tycks ha
klarat ungarna bra, dessa 4 par.
Den 1/7 fanns minst 20 ex inklusive 3 kullar
med 2, 2 resp. 4 i princip färdigväxta årsungar
(UU). 4/7 räknades 45 ex (KA) och 9/7 40 ex (JJ,
PW), för övrigt fanns här 10-20 ex fram till 21/7.
Sedan sågs endast 2-5 ex vanligen på Stora ängen. Sträckande småflockar 20/8 med 5 ex åt S
över Kviberget (TW) och 23/8 då 9 ex sträckte
norrut (RP). Från 10/9 sågs ensam fågel kvar till
4/10. Sedan fick den sällskap, resten av året sågs
oftast 6 grågäss i beteshage vid tornet, någon
gång dubblerat: 10 ex 12/12 (IS) och 12 ex 16/12
(UU). .

Vitkindad gås (129)
12/3-6/9

0-0-13 / 28-28-24 / 24-11-1 / 0-0-0
Den förste anlände 12/3 och flög fram och tillbaka
vid Yttre Välen (HH). Den 23/3 ökade antalet till 15
-20 ex, vilket var den nivå som beståndet var på
hela april då paren med ungar anlände och även
en del gäss utan ungar.
Den första ungkullen sågs 12/5 I beteshagen S om fågeltornet. 21 adulta där ett par hade 4
nykläckta ungar. Denna kull hade uppenbarligen
kommit simmande från någon häckningsö ute i
Askimsviken/Askims fjord under dagen. De fanns
ej på lokalen under mitt besök tidigare idag (UU).
Den 14/5 fanns 27 ad + 2 par med 7 resp. 3 små
ungar i beteshagen S om fågeltornet (UU). Den
19/5 återstod 6+3 pull (UU), 19/5 fanns 13 ad och
12 pulli i på 3 kullar med 5, 4, resp. 3 pulli.
Kullen med 4 ungar hade tillkommit sedan
den 16/5 och kullen med 5 ungar var den kullen
som ännu den 16/5 innehöll 6 ungar och som nu
alltså reducerats till 5.(UU). 21/5 20 ad, 16 pulli 4
kullar ( 5+4+4+3 ) (SA). Ytterligare reduktion till
28/5 då 36 ad + 4 par med 3, 3, 4 resp. 5 ungar
sågs (UU). Den 7/6 rapporteras 6 kullar (3+3+4+
3+2+1p) (PS) men det var inte slut med detta. Den
13/6 fanns 76 ad, uppdelade i 2 grupper, dels en
flock på 60 ex med enbart adulta fåglar långt upp i
betesfållan närmast SV om åmynningen, dels en
Grågås x kanadagås (19) grupp med 16 ad ihop med 7 ungkullar nära
stranden i södra delen av samma betesfålla. 22
18/4-1/11
pulli fanns, fördelade på 7 kullar om 5, 4, 4, 3, 3, 2
resp. 1 unge passade av sina föräldrar och ett
0-0-0 / 5-8-0 / 4-0-0 / 1-1-0
En hybrid sågs upprepade gånger under våren, 2 unglöst par. Dessa gäss höll till nära stranden i
gånger med grågäss, 5 gånger med kanadagäss. södra delen av betesfållan närmast SV om
åmynningen. (UU).
Den 2/5 och 28/5 fanns 2 ex (UU). Återsågs 1/7
Detta blev den sista tillförlitliga ungkollen,
då 2 ex var tillsammans med kanadagässen (UU),
ytterligare räkningar under juni visar på färre ung5-10/7 sågs sedan 1 ex här.
ar men kan inte anses helt tillförlitliga pga praktiska svårigheter vid inventering. Under juli fanns
Prutgås (2)
konstant 30-70 vitkindade gäss betande på betesEn adult med årsunge (1K) rastade 16-17/10 (TK hagen och innanför Vadarstranden, som mest 69
m fl). De låg i yttre delen av viken och betade på ex 6/7 varav ett femtontal årsungar i varierande
bandtången (Zostera marina) som tydligen växer ålder (JS) samt 72 ex 30/7 (EF). Efter första veckan i augusti fanns bara 3 ex kvar och sågs senast
rikligt mellan Bjöla småbåtshamn och småbåtshamnen NV om Marholmen (UU). Andra fyndet på 18/8 (UU, BO). Den 6/9 kom ett par på besök,
årets sista (JK).
lokalen: den 23/5 1976 sträckte 170 ex norrut
(Stefan Andersson).

senare ökade antalet igen till 25 ex 23/3 (TJ) och
så höll det på. Ibland kom uppenbarligen en del
gäss hit för någon dag. 21/3 72 ex (SF) och 24/3
Maxantal
Dagar
97 ex (UU) och sedan hela april 40-50 ex. Inga
50
direkta sträckobsar gjordes.
Ungar anlände 6/5 då 14 ad sågs med 7
45
pulli (BA, BK), 7/5 ytterligare en kull med 2 pulli
40
(HB, VB). Den 10/5 fanns här ca 40 ex varav 3 par
35
med 4, 5 resp. 7 pulli (UU), 14/5 50 ad varav merparten betade nära kostallet och 7 par med 10, 5,
30
3, 3, 2, 1 resp. 1 unge närmare stranden S om
25
fågeltornet (UU). Den 28/5 har situationen stabiliserats; 80 ad + 2 par med 20 resp. 3 ungar. Flock20
en med 20 olikstora ungar får väl karaktäriseras
15
som ett kanadagåsdagis som vaktades av 2 adul10
ta fåglar (UU).
Närvarande under hösten med en del upp5
gifter om 150-200 ex; 7/7 cirka 160 ex, både adul0
ta och årsungar i olika åldrar (UU). Antalet höll i
sig fram till mitten av augusti, då minskade antalet
till 80 ex 12/8 (TK) och 89 ex Stora ängen 29/8
(JK). Rapporter varierade stort i antal, medelantal i
Dvärgkanadagås (35)
juli 84 ex (40), augusti 45 ex (28) och september
24 ex (25 obsar). Så sent som 17/10 räknades
5/7-10/8
dock 114 ex här, de betade i hagen nära kostallet
0-0-0 / 0-0-0 / 27-8-0 / 0-0-0
(UU). Denna siffra passerades med marginal
Denna lilla kanadagås som numera anses vara en
11/12 då 145 ex kom inflygande i ett par flockar
egen art upptäcktes 4/7 (OW). Den var inte ringunder tiden 15:47-15:55 för övernattning i inre demärkt. Den anses dock inte vara spontant uppträlen av viken (UU).
dande från sina häckningsplatser i Nordamerika
och är mao inte kryssbar. Den var oftast tillsammans med vitkindade gäss och födosökte på stora Gravand (53)
ängen mellan vadarstranden och fågeltornet. Sågs
också någon gång ute vid Marholmen. Sist svalad 24/3-11/7
10/8 (NG, EÅ). Under perioden svalades den av
0-0-5 / 16-25-6 / 1-0-0 / 0-0-0
59 män och 15 kvinnor.
Ett par sågs under våren med början 24/3 (JK,
BO), den 11/4 sågs 2 par (TK) liksom 23/4 (TW).
Mellan 23-31/5 sågs flera gånger 2 par i Viken,
Kanadagås (202)
dessutom 6 ex 24/5 (KA). Ett eller några par ses
under våren här men ingen häckning konstaterad i
1/1-31/12
närheten sedan 1960 (1 par) och 1961 (2 par)
1-4-25 / 27-25-20 / 21-18-15 / 12-15-19
(Uno Unger). Den 11/7 sågs säsongens sista
Redan på Nyårsdagen sågs 4 ex på stranden vid
gravand, ett par (HB).
åmynningen (LE), under vintern fanns endast en
handfull gäss häre utom 2/2 då flock med 21 ex
anlände österifrån till vaken vid åmynningen
Bläsand (44)
16:42.(UU) och 6/3 då 8 ex kom flygande mot NV
12-10/12
och senare 4 ex mot O. Dessutom 1 ex som
anlände österifrån till vaken vid åmynningen 17:28 0-0-0 / 0-0-4 / 0-10-16 / 12-0-2
(UU). Den 8/3 fanns 55 ex betande i kohagen (BK, En hane i begynnande eklipsdräkt uppehöll sig i
JK) för att dagen därpå vara borta, en vecka
Viken 12-15/6 och sågs ofta vid Vadarstranden,
2011
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de, rekordmånga för Välen. Varifrån kan alla dessa kommit? De födosökte på grunt vatten S om
den isolerade vassruggen på den betade stranden
S om fågeltornet (DS, UU). Dittills största antal
tidigare var 4 ex 26/4 2005 (Daniel Gustafsson).

Kricka (189)

20

17/1-21/12

15
10
5

Mars
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

0

stranden närmast SV om åmynningen. Några år
(2006, 2008-09) har bläsand setts i Viken under
flera månader, oftast från augusti och framåt. På
senare år har dock förekomsten minskat imerats
ordentligt, om det är tillfälligt återstår att se.
Från mitten av augusti uppehöll sig bläsänder i varierande antal, sällan ensamma, ofta 2-3
tillsammans. Som mest 5 ex 27/8 (GG) och 5 ex
31/8 (OBW, KW). Ofta höll de till på den kreatursbetade stranden söder om fågeltornet. I de få fall
när de bestämts till kön kallas de honfärgade, den
25/8 betecknas 2 ex som hane (HB). Övrig höst
växlade antalet mellan 1-6 ex, från 10/10 2 honfärgade ex sist kvar 10/12 (TK).

Snatterand (5)
23/3-7/7
0-0-2 / 0-0-2 / 1-0-0 / 0-0-0
De första observationerna av denna art i mars vid
Viken gjordes 23-24/3 av ett rastande par (HB,
KJ). I juni sågs en större flock med 19 ex 28/6,
anlände till Välen 5:31 (HB) och var även kvar
dagen därpå då dock något färre exemplar svalades. Åtminstone 14 rastade runt den lilla vassruggen tillsammans med några gräsänder. Kan ha
varit några till då de ofta var på utsidan vassruggen (HB). En extraordinär observation.
Följdes 7/7 av än fler då 23 honfärgade ex rasta-

2-2-20 / 28-7-17 / 23-26-25 / 17-9-13
Några vinterobservationer inledde året med 8 ex
22/1 (JS, MLA, MM), därefter en paus till 8/3 då 2
ex sågs (BK). Sedan fanns en flock med 5-8 ex
månaden ut, någon gång lite flera; 11 hanar och 5
honor 28/3 (UU), 10-6 31/3 (UU) och 4 par + hane
2/4 (MR). I april och halva maj sågs ofta 1-2 par i
viken, vilket från 12/5 avlöstes av observationer av
ensam hane. Par med 5 pulli sågs på aftonen 24/5
(KA).
Sedan sågs inte dessa ungar mer, däremot
ensam hane som 15/6 ännu inte hade fått
eklipsdräkt (UU). Den 19/6 rastade 10 ex (HB), för
övrigt fanns de här hela tiden med 3-8 ex. Arten
har inte tidigare konstaterats häcka i området,
9/11 2010 sågs visserligen en familj med 5 1K här
(Birger Kaiser, Carl Jyker).
Under sommaren sågs sedan några fåglar
per dag men sedan betydligt flera. Höll till på den
betade stranden söder om Fågeltornet. Antal ökade från mitten av augusti, med maximum 64 ex
31/8 (UU) och 75 ex 8/9 (SS).
Sedan svängde antalet mellan 15-40 ex
resten av hösten. Ofta nere på vadarstranden
framför tornet, men 26/9 2 ex på stranden S om
fågeltornet och 9 ex i den övre av Välendammarna, samtliga honfärgade (UU). 17/10 En nästan
helt utfärgad hane och resten honfärgade. De höll
till på stranden ca 200 m S om fågeltornet.(UU).
1/12 37 ex, 8 hanar + 29 honor, födosökte på
stranden S om fågeltornet (UU).

Gräsand (218)
1/1-31/12
14-9-25 / 23-23-23 / 21-24-16 /12-11-17
Ganska fruset men vak framför tornet, där fanns
enbart några få gräsänder tills de blev 70 ex 4/2 26 hanar, 12 honor av dessa (SF) och 112 ex 6/2,
Välen var nästan till hälften isfri, Askimsviken

utanför dock ännu helt istäckt.
(UU). Den 11/3 67-35 ex (SF), samt 150 ex totalt
133 (SA). Hela mars fanns 2-40 änder här, 1/4 låg
80 ex där (SF), men sedan sjönk antalet till högst
ungefär 10 ex, oftast färre. En hona med 7
nykläckta ungar sågs 19/5 i viken i höjd med östra
utvidgningen av Torstens ås (UU). Nästa
ungrapport kom 2/6 då 2 honor passade var sin
kull med 7 resp. 6 små ungar (UU) - troligen
försvann den tidigare kullen. Samtliga kvar 6/6
(HB) men sedan finns få rapporter, den 7/6
rapporteras 10 pulli (PS), en/två kullar? Minskade
kullarna så snabbt? Mot det talar att en kull på 6
ganska stora ungar sågs på stranden närmast SV
om åmynningen 13/6 (UU). Den 15/6 sågs två
kullar på vardera sju ex (JE, RE). De tycks ha
klarat sig bra; 23/6 sågs 7+7 pulli tillsammans
med ad (TK). Möjligen råkade en unge illa ut då
endast 6 pulli sågs 29/6 (TK).
Den 1/7 sågs en hona med så gott som
färdigväxta årsungar på den betade stranden S
om fågeltornet (UU), den 6/7 svalas 7 pulli (TK),
möjligen den andra kullen. Fullvuxen kull rapporteras även senare men annars ingår de i det allt
större gräsandkollektivet, beräknas till cirka 200 ex
6/8 (BK, HB, VIM) och 220 ex 29/8 (JK). Sågs
vanligen på Vadarstranden och den betade ängen
framför tornet. Från september sjönk antalet och
var sällan över 100 ex, oftare 20-40 ex.

Stjärtand (1)
En honfärgad fågel ratade 3/9 (SS, TJ). Verkligen
en sällsynt gäst, senast 20-21/9 2009, dessförinnan 29/8 2005.

Årta (2)
Den 7/5 sågs en hane under hela dagen då opch
då, först upptäckt på morgonen då den plötsligt
flög upp ifrån en vassrugge och flög in till cementröret och lade sig och sov på stranden (HB, VB).
Den 10/5 var det dags igen: ett rastande par sågs
(CJ), kvar till frampå aftonen. En art som setts här
sällan, senast en hane 1/5 2008 (Ulf Sjögren, Birger Kaiser, Hans Börjesson) och dessförinnan 8
gånger sedan 1961.

Skedand (6)
24/8-7/9
0-0-0 / 0-0-0 / 0-4-2 / 0-0-0
En honfärgad fågel sågs utanför vassruggen vid
vadarstranden 24/8 (EÅ) och sågs därefter bland
annat 31/8: Troligen en ungfågel av näbben att
döma. Den låg i sällskap med gräsänder på den
södra delen av den betade stranden S om fågeltornet (UU). Den 2/9 fanns här 2 ex (HB). Har på
senare år setts mellan 1-6 dagar per år, vanligen i
april/maj.

Brunand (7)
27/3-4/4 + 19/6
0-0-2 / 4-0-1 / 0-0-0 / 0-0-0
Den 27/3 fanns här 1 hane och 2 honor (SA). Under följande vårvecka sågs i viken dels 2 honor
och en hane, dels två hanar och en hona dagen
efter. Den 19/6 sågs sedan efter ett uppehåll 3
hanar på morgonen (AJ) vilka senare på dagen
reducerades till en ensam hane.

Vigg (127)
16/1-23/12
1-5-14 / 13-4-10 / 16-1-0 / 2-0-7
Enstaka fåglar under vintern i de yttre isfria partierna av viken, 11/2 ökat till 20 ex En flock, låg i
yttre delen av den nu helt isfria viken (UU). Den
18/3 ganska oförändrat 23 ex (MT) och blev ännu
fler 21/3, 45 ex i Yttre Välen, dök flitigt (SF). Den
23/3 43 ex en något orolig flock som ibland låg i
åmynningen, och ibland i yttre Välen. De sågs
flera gånger flygande mellan nämnda platser.
Könsfördelningen var 27 hanar och 16 honor. (UU). Antal minskade sedan något, till 10-20
ex och efter 1/4 endast några få svalade exemplar
per gång. Undantag 7/4 då 19 ex födosökte (TK)
och 25/4 då 60 ex flög förbi (BK). Efter detta sågs
endast 1-2 ex per gång, 5 med par, 21 obsar med
enbart hane. Enda avvikelse 28/6 med 5 ex (GS).
Under sommaren sågs 3 ex några gånger
första veckan i juli, sedan blev de 1-2 ex; i de fall
då könsbestämning skett enbart bestämda till hanar (14 av 18 fall). Tillsammans med knipor låg 2

honfärgade viggar 16/10 (UU) och den 17/10 flög
8 ex förbi viken (ME). Den 10-11/12 låg en flock
med 9 ex i Yttre Välen (TW, UU).

Ejder (53)
22/3-31/12
0-0-5 / 10-11-15 / 5-2-3 / 0-1-1
Den 22/3 sågs vårens härstädes första ejdrar, 14
ex Yttre Välen. utanför iskanten födosökande (JK).
Efter detta sågs i allmänhet 4 ex/gång, fram till
första ungarna sågs 14/5, 7 pulli i Yttre delen av
viken (HB). Någon timme senare svalas en hona
med 7 små pulli i mellersta delen av viken (UU).
Den 18/5 meddelas att nu åtminstone
18 pull i yttre delen av viken (HB) och samma
eftermiddag 2 honor + 3 pulli samt 4 honor + 4
pulli inne vid vadarstranden (SF). Ytterligare
nytillskott kom 18/5 då hona passade 8 nykläckta
pulli i inre delen av viken (UU). Tre honor och 7+3
pulli 21/3 (SA) och sedan inga nya kullar. Däremot
svalas 5 pulli 29/5 (TK) och 10 pulli 30/5 (KA),
men svårt att veta vilka dessa var. Fem kullar
totalt med inalles 28 ungar?
Den 1/7 fanns här 3 honor med 2 halvstora
pulli, låg och dök i yttre delen (UU), och 25/7 13 ex
1K+ (TK). Därefter ebbade förekomsten ut med
ensamma fåglar från mitten av augusti, med en
sista ensam ejder 22/9 (TK).

Knipa (192)
3/2-31/12
0-7-18 / 21-23-22 / 20-19-7 / 18-13-24
Medan isen låg sågs inga knipor, men 11/2 fanns
9 ex 4 hanar + 5 honfärgade, låg i yttre delen av
den nu helt isfria viken (UU). Ökade till minst 20
ex 12/3 (EW) och blev ännu fler 23/3 då 80 ex
räknades (BK). På aftonen samma dag samlades
60 ex i yttre delen i skymningen, sannolikt kom en
del dit från Askimsviken under kvällen (UU). Under
den kommande veckan minskade de till 10-20 ex,
2/4 25 ex (BK). Resten av våren svalas vanligen
endast några knipor men ibland 10-20 ex, medelvärde av 76 obsar var 4,9 ex per gång, 12 hane, 1
hona och 13 par samt övrigt osexat.
Den 1/7 låg 14 knipor i Viken, en utfärgad
hane, i övrigt honor, låg strax utanför åmynningen
(UU). Resten av månad juli fanns samma antal, i

augusti ökade de något: 33 ex 20/8 (BK) och 40
ex 4/10 (TK). Hela tiden var det honfärgade fåglar.
Resten av året alltid knipor, men färre: i snitt 9 ex/
besök, allt oftare i Yttre Välen.

Salskrake (4)
Födosökande hona 23/3 (TK) följdes senare av en
hona som 2/4 rastade en stund med kniporna mitt
i viken (SA). En sparsam gäst vid Viken, setts 4
gånger under 2000-talet och dessförinnan ett par
gånger på 1960-talet.
Två dagar i oktober med början 8/10 (HB,
US) rastade en honfärgad salskrake, även betecknad 9/10 som 1K (HB). Denna and ses inte ens
årligen här; detta var femte året sedan sekelskiftet
arten sågs, förra gången var 1/4 2010 (Ulf Sjögren).

Småskrake (90)
22/3-30/12
0-0-5 16-16-14 / 10-8-5 / 11-1-4
Noterad hela våren med i snitt 2,5 ex/tillfälle, som
mest 6 ex 19-20/4 (BO, BK) och 6/6 (HB). Nästan
alla observationer som anger dellokal skriver Yttre
Välen ibland innanför Bjöla småbåtshamn. Ett undantag 14/5 då en hane hade vågat sig in till i mellersta delen av viken (UU). Av observationer majjuni var 11 hanar, 7 honor och 6 par.
Enstaka fåglar sågs under sommaren också
inne vid Vadarstranden 19/7 då 5 ex låg och sov
på södra delen av den betade stranden S om fågeltornet (UU). Senare under sommaren sågs de
mest i Yttre Välen, vid flera tillfällen fiskande, 20/8
13 ex (BO). Möjligen en uppvuxen kull? Den 8/10
sågs 12 ex, fiskade i yttre hälften av viken (UU).

Storskrake (105)
16/1-12/6; 9/9-31/12
6-6-14 / 23-15-1 / 0-0-3 / 5-14-18
Något ex sågs under de kärva vintermånader i
liten vak utanför tornet,. Den 6/2 sågs 2 hanar + 1
hona. Välen var nästan till hälften isfri, Askimsviken utanför dock ännu helt istäckt (UU). Vid Yttre
Välen 8/2 6 ex (JK, BO), ett antal som aldrig
överskreds senare under våren. Den 27/3 flög 7
ex förbi (SA), 2/4 kom 11 ex över (SA) och 3/4

sträckte 12 ex N (HB). Under april och maj sågs
ensam hane 17 ggr, ensam hona 13 ggr och par
18 ggr. Inga ungkullar sågs. Den 1/5 fanns 4 honfärgade ex (BK) men efter 30/5 sågs bara 1 ex
12/6 (KA).
Honfärgad fågel sågs då och då i september, ofta utanför Vadarstranden. En gång sågs 8
ex, 8/10 (LN), annars färre vanligen 1-4 ex men
6/12 10 ex, 7 hanar + 3 honfärgade (UU).

Fasan (98)
1/1-31/12
5-2-16 / 20-21-10 / 1-1-4 / 3-7-8
Få vinterobservationer, från början av mars mer
regelbunden. Vanligen rapporteras 1-2 ex, den 1/3
hade dock tre, eventuellt fyra ex konsert på
Askimssidan. En började, lite S komposten, efter
någon minut svarade en längre ut och samtidigt
en inåt komposten. Trietten höll på flera minuter,
sedan tonade den ut med enstaka läten från den
södra tuppen (SF).
Fasaner sågs eller, oftare, hördes mest vid
Mudderängen (49 obsar) och längs stranden omkring Komposten på Askimsidan (21). Övriga 13
preciserade rapporter var bland annat från Kolonin
(3), Ängåsfältet (3), Torstens ås (2), Stora ån (2).
En enda gång sågs den på Vadarstranden, 25/4
(BK). Mellan 15/5 och 16/6 svalas den med ett
undantag (Gjutegårdsängen 2/6, hördes på kvällen (UU)) uteslutande från Muddret (12) och
Komposten (10 gånger). Utöver 50 svalade hannar rapporterades hona en enda gång, i ett par
25/4 på Ängåsfältet (BK).
Trots denna massiva närvaro av 6-7 revirhannar verkade ingen häckning ha ägt rum, men
den 2/8 skrämdes en liten kull med 8 pulli upp på
Mudderfältet (BK). Den 15/9 sågs här 4 honfärgade (HB) kanske del av den kullen. Sågs ofta under
hösten, oftast vid Mudderfältet, vanligen ensam
hane men ibland 2 ex.

ken och att simma in ett 50-tal meter innanför
bryggorna i Bjöla hamn 6/10 (CJ, HB). Där går
gränsen mellan Askimsviken och Välen.

Storlom (1)
Den 29/12 sträckte 1 ex SV (KJ). Svalad en gång
tidigare, 12/9 2009 (Hans Börjesson).

Smådopping (72)
13/3-31/12
0-0-4 / 1-0-1 / 1-15-17 / 16-8-9
Anlände i mars, 23/3 3 ex Låg inne i åmynningen.
En var helt utfärgad i sommardräkt medan de övriga hade kvar sin vinterdräkt mer eller mindre
(UU). En kvar till 3/4, sedan ett hopp till 28/6 en
adult (TK), och 9/7 1 ex (BA). 11/8 anlände den
första höstfågeln, adult låg på Askimssidan vid
vassen (SF, BK), 29/8 kom ytterligare en ad (HB).
Första årsungen sågs 13/9 med 2 adulta (BK).
Under hösten ökade antalet gradvids tills de var
som mest 9 ex 1/11 en flock, låg och dök på öppet
vatten i yttre delen (UU). Därefter 1-3 ex, ofta i
Yttre Välen men 8/11 3 ex vid Stora åns utlopp
(PB)

Skäggdopping (3)
1 ex 18/4 (JK) samt 2 fynd nära Nyår, vid Yttre
Välen: 2 ex 27/12 (CJ, HB) och 1 ex 30/12 (BK).
Svalad 9 gånger dessförinnan i Välen.

Storskarv (123)
13/3-31/12

0-0-9 / 13-13-10 / 16-24-10 / 11-6-11
Sågs med 1-4 ex större delen av året utom de
första månaderna, medel 1.7 per rapport om
sträcket undantages. Av årets 168 rapporter var
87 av ensamma fåglar, detta är en fågel som
gärna är för sig själv, 37 var av par. Flyttar dock
Smålom (3)
gärna tillsammans: 85 ex åt N vid 6 tillfällen 23/324/4, 16 ex åt S 26/8-22/9. Födoval ofta plattfisk,
Den 27/5 sträckte 2 adulta förbi, kom utifrån
18/4 Fångade och åt upp en plattfisk (UU), 10/10
Askimsviken och tog höjd över Torstens ås och
En kämpade febrilt att få ner en plattfisk (MEU),
försvann norrut (TK). 18/9 2 ex Kom utifrån
Askimsviken och flög över Välen. Fortsatte väster 2/12 fick en plattfisk. Yttre Välen (BO), samt ibland
ut (GG). En 1K Alternerade att vara ute i Askimsvi- ål 26/4 Såg ut som den svalde en ål (TK), 8/10
Den fångade en ål som den hade stora problem

att
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ari, av 1 ex på Nyårsdagen (RJ, BS). Vårens fåglar anlände 8/3, oftast ensamma fåglar men 27/3
flög 8 ex förbi (SA, HH). Av alla 62 obsar april-juni
var 56 av ensamma fåglar, övriga av par. Ett exempel på näringsval kunde ses 12/5 då en häger
åt upp en ål (KA).
De första årsungarna anlände 19/7 stod
nära åmynningen (UU), sågs även 25/7 Landade
gick sedan och plockade något som var för litet att
upptäckas från tornet men den tycktes ha god fiskelycka (SF). Den 3/8 sågs 4 ex (AS), resten av
säsongen 1-2 ex, någon gång 3 ex och 28/8 4 ex
(US), 19/10 5 ex alla 5 var vid vadarstranden (JK).
Den 3/12 4 ex (TK, GG). Av 76 obs juli-september
var 52 ensamfåglar, 18 obs var par.

Röd glada (2)

svälja (TK), dessutom finns 16 exempel på aktivt
fiske utan fisk - säkert en del som inte angivits.

Inte bara en utan två nordsträckande observerades, 23/3 8:22 (HB) och 20/4 15:00 (HB). Arten
har tidigare setts här vid 4 tillfällen 2003-2010.

Rördrom (1)

Havsörn (1)

Den 31/3 sågs 1 ex som stod i vasskanten vid
Storeåns mynning men klev efter 10 minuter in i
vassen. Sågs senare ifrån kostallet lite längre in i
Storeån. (HB, BK). Femte observation sedan
1977, senast 17/2 2001 (Roger Eskilsson).

Den 26/3 sågs en 2K havsörn vid Välen ( US).
Arten har setts årligen sedan 2007, 1-3 dagar.
Totalt 12 dagar sedan 2003, hälften av dessa dagar i januari, nästan alla övriga i februari-mars. En
obs i augusti och en i november kompletterar listan.

Ägretthäger (1)
Den 27/12 sågs ett ex 10:20 Jag upptäckte den
rastande en kort stund på stranden S om fågeltornet, men den lyfte nästan omgående och drog
söderut över Välen. Den flög sedan över mig i
Bjöla småbåtshamn 10:26 och försvann mot SSV
över Saltsjönäs och vidare ut mot Smithska udden.(UU). Ny art för Välen.

Brun kärrhök (15)
7/4-18/9

0-0-0 / 7-3-3 / 0-1-1 / 0-0-0
Den 7/4 såg hane flyga över (TK) liksom 20/4
(HB), hane och hona sågs omväxlande under tiden 23/4-5/5, ibland rapporterades som förbiflygande men den 26/4 flög hona runt vid cementrörert vid vassarna och sökte föda blev psykad av
kråkor (JK) och adult hane jagade en stund över
Gråhäger (98)
vassen.28/4 (HB). Några strödda sommarobserva(1/1)-8/3-31/12
tioner av hane fram till 16/6 (TK), därefter uppehåll
1-0-8 / 5-15-15 / 7-22-10 / 5-4-6
till 27/8 då en 1K flög österut längs Stora ån från
Januariobservationer av häger vid Välen har varit i åmynningen (UU). Den 18/9 sågs hona som sista
ständig ökning med 5 dagar 2004 till 16 dagar
för säsongen (BK). Detta var den näst senaste
2010. Denna i stort sett linjära ökning bröts abrupt tiden arten setts här, 19/9 2007 sågs hona (Birger
detta år då endast en (1) hägerobs gjordes i janu- Kaiser).

Den 14/12 orsakade ett ex uppflog av björktrastar
på strandängen S om fågeltornet innan den till slut
Hane flög förbi 8/3 (GG), följt av en hona 2/5 (HB). försvann österut (UU).
Dessutom två tidiga höstobsar: honfärgad över
Åkeredshallen 20/8 (HB) och 18/9 en hane (BK).
Ormvråk (54)
Genom åren från 2002 sedd 16 dagar här, tidigare
1-2 dagar/år men nu med viss ökning. Sedd 8 av 1/1-31/12
årets månader med dominans av september (4
11-14-6 / 2-1-0 / 0-3-4 / 3-3-7
dagar) och maj (3 dagar).
En ormvråk närvarande hela vintern, sågs på olika

Blå kärrhök (4)

platser i området. Den 27/1 konstaterades att en
sedd fågel var 2K, ljus iris (UU). Vid några tillfällen
Duvhök (14)
sågs ytterligare en fågel, men troligen opå olika
1/1-27/12
håll som 8/2: en vid Fågeltornet och en vid yttre
Välen (JK). Den 13/3 kom nordsträckare förbi, 1 +
2-1-4 / 0-0-0 / 0-0-1 / 1-2-3
Här är detta vinterhöken, den 2/2 kom en 2K fly- 7 + 8 kom flygandes i två grupper rakt på, alltså
gande lågt längs östra sidan av Torstens ås för att ingen skruv (ME), även uppgift om 23 åt N (HB).
därefter tvära över viken i höjd med kompostdepo- Frånvarande 5/5-18/8, 26/8 2 ex Varav en läcker
börringevråk (HB). Höststräck passerade nästan
neringen på Askimsidan (UU). Några undantag
obemärkt, 4 ex kom i flock 279 (MO). Några
från vintern, den 21/9 1 ex (BK) och 8/10 en 1K
som mobbades ivrigt av ett gäng kråkor på Gjute- gånger i oktober ses 2 förbiflygande. Den 7/11
gårdsängen, lyfte efter en stund och drog snabbt sågs 1 ex Satte sig i Jan Bergkvists dunge (KJ).
Det var troligen vintervråken som återvänt, sågs
över viken och in i skogen på Torstens ås (UU).
sedan 8 dagar fram till nyår.
Även 14/12 sågs en 1K, kom jagande över inre
delen och orsakade viss uppståndelse hos lokalens kråkfåglar (UU).

Fjällvråk (6)

Sparvhök (40)

24/2-27/12

0-2-1 / 0-1-0 / 0-0-0 / 0-1-1
23/2-23/12
Sågs på sträck vid flera tillfällen under året, ensamma
fåglar från 24/2 (PK) till 27/12 (TB), den
0-2-3 / 6-1-0 / 0-8-9 / 4-3-4
2/5 passerade 2 ex med 5 minuters mellanrum
Betydligt oftare sedd än duvhöken, inte fullt så
(HB) och 12/11 stannade en till helt kort 08:52 och
mycket på vintern. Den 1/4 kom en hona över
högt, fick upp det mesta. Fåglarna hade varit oroli- ryttlade över Mudderfälltet (TK). Sedan 2006 svaga flera gånger tidigare (SF). De följande dagarna lad 4-6 gånger, betydligt mer 2010.
sågs en hona flera gånger, kanske samma.
Totalt sågs 6 hanar, 11 honor av 54 obsar.
Fiskgjuse (29)
I augusti sågs de en del: den 15/8 1 ex satt på
staketet till vänster om fågeltornet. Skrämde upp 27/3-26/8
minst 70 tofsvipor. Kom tillbaka satt på stocken till 0-0-1 / 11-2-7 / 3-5-0 / 0-0-0
höger om tornet minst en halvtimma, gjorde ett
Antalet observationsdagar dubblerades nästan
utfall mot en stare, misslyckades och gömde sig i jämfört med tidigare 6 år där medeltalet varit
det höga gräset (EÅ).
mycket stabilt 17 dagar. Ny häckning inom
Den 18/8 adult hona Riktigt underbar njutobs! Hon flygavstånd? Vanligen 1 ex, men vid ett par
satt och solade sig på stranden och därefter flög tillfällen flera: 18/4 en över som det såg ut med
hon upp och satte sig på en sten och fortsatte att fisk men senare icke. Kretsade uppåt därefter åt
sola sig.(HB). Samma dag jagade en 1K hona
S, 10 min senare kom 2 ex åt N lägre (SF, UU),
över inre delen av viken under ca 5 minuter (UU). 26/4 3 samtidigt, god fisklycka dessutom.(US).
Under tiden 26/8-17/9 rapporteras 12 ex sydFlera lyckade jaktförsök rapporteras, 4/4 kom från
sträckande på 4h, som mest 5 ex 26/8 (HB).

sv födosökte ryttlade dök fick en plattfisk (BO),
10/4 1 ex flög förbi två vändor med fisk i klorna
båda gångerna.(HB), 17/4 Den anlände 11:52,
efter ca 10 minuter lyckades den fånga en fisk,
som den flög österut med. (UU), lite senare
Fångade en fisk ute i viken och flög mot norr.
(BA). Den 25/4 1 ex flög i väg med en fisk (KA).
26/4 flög med ett byte i klorna jagad av kråkor
(BO, JK), 2/5 ryttlade över yttre delen av Välen
och i inre delen av Askimsviken. Till sist fick den
tag i en stor laxöring som den flög iväg med
österut i klorna. (HB, UU), 14/7 fick en fisk flög
sedan åt Askimshållet (BO)..Årets sista 1+1 ex
26/8 (TK, HB).

Tornfalk (24)
18/1-31/12
2-0-2 / 4-2-0 / 0-1-7 / 2-1-3
Vid 9 tillfällen under året Förbiflygande, vid 10 tillfällen rapporteras den som Födosökande - redan
26/1 får vi lakoniskt veta Lyckad jakt (PK).
Den 31/12 lyckades en hona fånga en mus vid
Mudderfältet och njöt därefter sin frukost (BR). En
stund senare rapporteras att en tornfalk jagade vid
Mudderfältet, men utan jaktlycka (EA). Av totalt 31
svalade obsar var minst 9 vid Mudderfältet.
Könstillhörighet noterad med 3 hane, 6 hona/
honfärgade. Begränsat sträck noterat: 3 ex åt söder 17/8 (HB) och 1 ex åt S över Torstens ås 26/9
(UU, SS).

Jaktfalk (1)
Den 24/3 sågs en jaktfalk vid Välen (PK). Arten
har inte setts på lokalen förut.

Pilgrimsfalk (7)
27/3-17/12
0-0-1 / 0-1-0 / 0-1-1 / 1-1-1
Hälften av samtliga 14 observationer som svalats
sedan 2002 gjordes 2011, vad det nu kan betyda.
Eftersom 5 av årets observationer var av förbiflygande fåglar är det givetvis mycket av slumpens
skördar. Varje gång sågs 1 ex utom 15/8 då 2 ex
klassas som födosökande (NA). Ett uppenbart
lamt försök till jakt sågs 11/9 då 1 ex kom från Torstensås och flög ut i viken. Gjorde ett dyk mot en
tärna ute i Askimsviken (HB, VB). En 1K flög förbi
20/11 (HB).

Vattenrall (50)
1/1-31/12

11-0-3 / 14-7-2 / 4-3-2 / 1-2-1
Ett flertal observationer gjordes v 1 ex i januari, 11
av 32 obs anger att Den gick helt öppet i övre
delen av dagvattensdiket som leder ner till
Välendammarna (UU 2/1). Sedan blev en paus
men kunde höras med spel, 10/4 3 ex Välen (TK)
och 2 ex Mudderfältet 13/4 (HB). Då och då
hördes spel från dammarna vid tronet eller Stora
åns mynning, hört från tornet. Den 31/5 hördes
lock av en adult vid den lilla bäcken som rinner ut
Stenfalk (4)
vid Mudderfältet längst i väster och sågs 4 pulli
Den 31/8 sträckte en honfärgad förbi mitt på da(TK). Detta var andra fyndet på lokalen av
gen (HB), på aftonen sågs en trolig ung fågel flyga
häckning, en 1K sågs 23/8 2008 (Mattias Pozsgai,
förbi (UU). Den 26/9 sträckte 1 ex S den passeraCarl Jyker). Vidare observationer under hösten,
de över Stallberget 09:29, upptäcktes redan över
mest från diket vid muddret 7/11 (BO) och hördes
Kannebäck en knapp minut tidigare (UU). Den
vid södra delen av muddret vid övergången upp till
6/10 1 ex kom vackert förbiflygande i yttre Välevägen, vid den lilla bäcken 31/12 (JK). Den 31/12
nområdet (US), slutligen 1 ex 17/10 jagade över
2 ex, en i vassen vid Mudderängen och 1 vid
inre delen av Välen och drog vidare mot KanneGjutegårdsängen (HB). Sist sedd 21/9 (SF).
bäck, där den närmade sig en björktrastflock med
den speciella trastliknande attackflykten, vilket
gjorde den svår att skilja från den tilltänkta bytesarten (UU).

Sothöna dagar Välen
2002-2011

ning detta år. Besöken tidigare år har mestadels
varit tillfälliga besök, häckning påvisades 2005
(Jan Krantz).
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Trana (2)
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Den 23/4 sträckte 4 ex åt NV 9:10, samt 2 ex åt S
9:30 (BK). Den 24/4 kom ytterligare 1 ex över åt
söder (HH). Samtliga 11 observationer på våren
2006-2011 inföll mellan 15/3-4/5 med 7 obsar 23/3
-7/4, medeldatum 2/4.
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Rörhöna (78)
11/4-21/9
0-0-0 / 9-11-8 / 25-16-8 /
Anlände mitt i våren 11/4 (TK) och svalades sedan
vid 33 tillfällen juni ut, alltid ensam, ibland
konstaterad genom att den lät från
Välendammarna från tornet. Den 5/7 fanns här så
ett par med 2 ungar (SS), dessa ungar fanns kvar
åtminstone 6/7 (TK) men 7/7 sågs paret på den
öppna stranden S om fågeltornet i sällskap med
minst en halvstor pull. (UU).
Därefter sågs bara en pull med föräldrarna
ofta på vadarstranden elelr vid vassrugge utanför.
Bobygge rapporteras 10/7 (TK). Den 23/7 sågs 2
ad I kanten av den lilla ruggen utanför Vadarstranden, en låg tycktes ruva (SF).Inget resultat av
denna häckning sågs. De sista gångerna sågs 1
ex i dammarna vid tornet, sista dagen de sågs
19/9 stod 2 ex ute i vassen på Näsetsidan (BO).

0-0-8 / 17-26-18 / 15-13-0 / 0-0-0
Redan den 13/4 sågs 1 ex (HB), trenden mot allt
tidigare ankomst fortsätter - en vecka tidigare på 7
år. Den 22/3 fanns här 4 ex, Yttre Välen stog på
isen (JK). Under april sågs ofta ensamma fåglar i
60% av fallen, i maj juni sågs större samlingar:
23/5 rastade 18 ex (HB), 19 ex sågs 28/5
födosökte i beteshagen och på stranden S om
fågeltornet. Det högsta antalet hittills i år på
lokalen rapporterat på Svalan (UU) och samma
antal 30/5 (BO).
Kanske kan antagas vara samma flock,
liksom 15 ex 6/6 (HB), 20 ex 10/6 (SF) och 18 ex
15/6 på Vadarstranden (BK). Resten av juni sågs
som mest 8 ex rastande. I och med juli minskade
antalet, 11 ex 1/7 på den betade stranden S om
fågeltornet var högst (UU), därefter sågs normalt 1
-4 ex som mest. De 8 ex som flög förbi 17/7 (LN)
kanske var på sträck. Årets sista ex svalades 18/8
(UU), det är den näst senaste observation av
arten som svalats på lokalen. Den 5/9 2007 sågs
3 ex (Bert Olsson).

Mindre strandpipare (78)
11/4-3/8

0-0-0 / 16-21-22 / 18-1-0 / 0-0-0
Först noterad 11/4 (medeldat för ankomster sedan
2003) och sågs därefter regelbundet fram till av13/3-4/7
färd i början på augusti. I april 21 av 37 obs par, i
0-0-1 / 5-5-0 / 1-0-0 / 0-0-0
maj 15/42 par och i juni 8/36. Någon gång i böjan
Antalet dagar vid Välen med sothöns var som
sågs flera fåglar, 24/4 4 ex (BK) och 14/5 3 ex,
högst 2007 med 57 dagar, för att sedan minskat år Två hanar uppvaktade intensivt en hona på stranfrån år. Den 27/4-4/5 sågs 2 ex men ingen häck- den S om fågeltornet (UU). Den 29/5 konstatera-

Sothöna (12)

des spel utan att detaljer angivs (TK), och 7/6 rapporteras om upprörd fågel vid Kompostdeponin
(PS) vilket skulle kunna tyda på häckning inom
detta ganska vidsträckta och troligen under sommaren ganska sällan besökta område - av 168
rapporter var 134 från Välen, 34 från Vadarstranden men endast en från Deponin.
Under hela sommaren sågs 1-3 adulta fåglar då och då vid Vadarstranden, den 6/7 också 3
1K-fåglar (TK) och 7/7 1 ad + 4 juv, födosökte på
den betade stranden S om fågeltornet (UU, PN,
SA). Den 10/7 svalas 2 1K-fåglar (TK, JM) och
därefter inga fler 1K, däremot ses fortfarande 2
adulta fåglar tiden ut.

Större strandpipare (8)
20/5-17/8
0-0-0 / 0-2-1 / 1-4-0 / 0-0-0
Noterad några gånger under våren med 1 ex, med
början 20/5 (BO). I augusti vid några tillfällen vid
stranden söder om vadarstranden, som mest 5 ex
9/8 (TK) och sist 1 ex 17/8 (TK).

Ljungpipare (8)
18/4-18/9
0-0-0 / 1-0-0 / 3-3-1 / 0-0-0
En tät flock med cirka 150 pipare sågs som hastigast över skogen långt i väster åt norr 18/4 kl
11:01 (SF). Enstaka rastande under sensommaren på vadarstranden med som mest 4 ex (KJ).
Sist sedd med 4 ex 18/9 som flög två varv över
området utan att landa (LN).

Tofsvipa (180)
8/3-11/11
0-0-22 / 25-25-26 / 23-26-24 / 8-1-0
Årspremiären skedde 8/3 med en rastande på
Vadarstranden (JK) och sedan kom de slag i slag.
Den 9/3 sågs en flock på 5 ex under tiden 16:0016:05 och därefter 1 ex under någon minut vid
16:50-tiden. Samtliga rastade på stranden S om
fågeltornet. De anlände och försvann utan att jag
såg varifrån och varthän (UU). Sågs under mars
med cirka tiotalet, oftast i hagen S om fågeltornet.
Ibland påfyllning av rastare som 28/3 cirka 45 ex,

dels de ca 10 stationära fåglarna och dels ca 35
ex som rastade en kort stund vid 13:50-tiden innan de flög vidare västerut (UU). Spel 30/3 ffg
(TK).
Ruvande fåglar sågs från 13/4 (SF, BL) och
troligen fanns 3 par, 2 ruvande ex sågs 18/4 i beteshagen S om fågeltornet (UU). Den 10/5 rapporteras att ett av de häckande paren i beteshagen S
om fågeltornet hade 2 nykläckta ungar (UU). Förutom paret med 2 pulli hittades 12/5 en ruvande
fågel i beteshagen S om fågeltornet. Troligen rör
det sig om en omläggning av en tidigare förstörd
äggkull (kotrampad?) (UU). Den 16/5: 4-5 par
finns på lokalen. 1 par med 2 lite äldre ungar, 1
par med med 4 nykläckta ungar och ett nytt häckande par där den ena fågeln ruvade i ett bo ganska nära stranden.
Samtliga häckande par ganska nära
varandra i beteshagen S om fågeltornet. 19/5: Ett
nytt par har ett bo på utfyllnaden S om fågeltornet
där en fågel ruvade. Paret som ruvade på
stranden 16/5 hade först sitt bo översvämmat men
vid middagstid hade vattnet sjunkit undan och en
fågel låg på 2 ägg i boet. Totalt i år 4 par med ägg/
pulli. 28/5: Minst 3 par. Ännu en ruvande fågel
knappt 100 m S om fågeltornet och 1 ex värmande 2 pulli mellan föregående och kostallet. Boet
som jag vid föregående besök konstaterade som
delvis översvämmat var nu försvunnet. (UU). 2/6
sågs kullar från 2 olika par, troligen fördelade på 4
och 2. De höll till i beteshagen mellan fågeltornet
och kostallet.
12/6 sågs 3 pull bara några dagar gamla
samt 2 lite äldre ungar (HB). Två kullar 13/6 med 3
nästan flygga ungar resp. 3 ganska nykläckta pulli.
Den sistnämnda kullen kläcktes troligen från den
sena häckningen närmast S om fågeltornet (UU).
14/6 Långtofsad hane på vadarstranden med 3
små pulli på vadarstranden, några dagar gamla,
irrade omkring lite hur som helst, ofta flera meter
bort från hanen, dessutom 2 pulli På ängarna
bland gässen, nästan fullvuxna Minst månadsgamla (SF). Den 15/6 ungar ur två kullar, 4 nästan
flygga och 2 relativt små ungar (UU).
Sedan börjar höststräcket. 17 ad 18/6, 10
rastade på stranden. Lyfte sedan och flög åt öster.
(TJ), den 20/6 26 ad (TK). Ruvande vipa sågs
fortfarande 23/6 (TK) och 2-3 pulli rapporteras
flera gånger. Den 4/7 ses 2-3 högst några dagar
gamla ungar. Får nog ändra mig fyra fem kanske

(KA). Situationen nu svåröverskådlig: 7/7 Ca 30
ex, både adulta och årsungar i olika åldrar (UU).
Antal ökade, men höll sig sedan ganska
konstant september ut: mellan 35-45 ex i
genomsnitt, som mest 80 ex 15/9 ca 80 ex (UU).
De stod då liksom oftast på grunt vatten S om
fågeltornet, utanför Vadarstranden. den 24/9 70 ex
(CP, EÅ), även senare sågs lika många, 75 ex
2/10 (HH). I mitten av oktober försvann de sista
efter att ha minskat i antal, 16/10 sågs de näst
sista 8 ex på vadarstranden (UU). Den 11/11 stog
1 ex ensam vid vadarstranden (JK).

Mosnäppa (6)
11-25/5
0-0-0 / 0-6-0 / 0-0-0
I vanlig ordning sedd i maj, den månad då hälften
av alla svalade mosnäppedagar vid Välen 20032011. Först noterad med 1 ex 11/5 (BA, BK, BO).
vilket är något tidigare än medelvärdet för ankomst, 14/5. Detta värde har förändrats obetydligt
det senaste decenniet. Antal ökade till som mest 4
ex 18/5 (HB, SF, GG), den sista sågs 25/5 (HB).

säsongen var 4 ex 2-3/9 (HB, TK). Detta sekel har
förekomsten av arten ökat, från i snitt 3 dagar
2002-2006 till 14 dagar 2007-2011. Obsaktivitet
har samtidigt ökat vilket förklarar delar av ökningen.

Dvärgbeckasin (7)
2/4-18/12
0-0-0 / 1-0-0 / 0-0-1 / 1-0-4
En vårobservation 2/4 vid Ängåsfältet (BK). Höstobservationer gjordes vid Gjutegårdsängen 5/10
(HB) och i december, de två månader då 2/3 av
alla dvärgbeckasiner 2002-2011 här svalats. Under samma period har artens rapporterats i genomsnitt 7 dagar/år, samma som årets antal.

Enkelbeckasin (60)
27/3-30/12

0-0-2 / 9-1-0 / 5-22-9 / 7-1-4
Noterad först 27/3 med 3 ex rastande utanför fågeltornet, antal ökade sedan och spel hördes 28/3
(KA). Den 2/4 rastade 8 ex på Ängåsfältet (BK)
och 3/4 15 ex vid Gjutegårdsängen (HB). Därefter
enstaka tiulls 16/4 då 5 ex svalas från GjutegårdKärrsnäppa (8)
sängen (HB). Sommaruppehåll 21/4-22/7 med
undantag av obs av en ensam fågel 24/5 (KA).
18/7-6/10
Under sommaren hölgst enstaka, troligen mest på
0-0-0 / 0-0-0 / 4-2-1 / 1-0-0
En sommarfågel med tyngdpunkten i juli, då 1-2ex Vadarstranden (lokalitet rapporteras sällan) men
adulta fåglar sågs. Den 16/8 sågs sedan 4 ex (TK, 27/8 10 ex På den betade stranden S om fågeltorBK), kvar dagen därpå, 1K-fåglar liksom även se- net (UU, GG).
Medeltal ökade från 2,5 i augusti till 3,5 i
nare sedda. Den sista för året var 1 ex den 6/10
september, med några toppar: 10 ex 3/9 (TK), 12
(HB). Mellan 2003-2011 svalas 49 ex, 43% av
dessa i augusti. Mellan 5-6 ex har setts varje år, ex 10/9 (BO), dessa obsar troligen på Vadarstranvanligen sommar/höst. Sedan 2007 har kärrsnäp- den medan 15 ex 5/10 fanns på Gjutegårdängen
pa setts nästan varje år i oktober, vilket inte skett (HB). Nästan lika många, 14 ex på samma plats
1/11 (UU) och 6/12 12 ex som stöttes på det sumtidigare.
piga partiet närmast Stora ån. (UU). Så sent som
30/12 1 ex på denna äng.

Brushane (10)
5/7-3/9

0-0-0 / 0-0-0 / 3-4-3
Uteslutande sommar- och höstobservationer av i
de flesta fall 1-2 ex, den 23/7 av adult hona (HB,
BK, UU) men sedan enbart av 1K-fåglar. Den 12/8
fanns plötsligt 13 ex rastande (TK) och de sista för

Morkulla (2)
Den 27/3 rastade 1 ex (LH), den 2/5 sågs 1 ex i
den lilla gläntan som gränsar till mudderfältet (KJ).
Åren 2005-2011 rapporterad 1-3 ex årligen och
har setts 11 gånger dessa år, oftast i mars (6 dagar), maj (4) och juni (1).

Rödbenas ankomst Välen
Noll = median 6/4
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Drillsnäppa (81)
24/4-12/9
0-0-0 / 2-21-6 / 21-27-4 / 0-0-0
Först 24/4 1 ex (BK), ökade snart till 9 ex 7/5 (SA)
och höll sig på 5-6 ex fram till 18/5 12 ex (HB),
den 19/5 räknades 18 ex 19/5. I denna ansamling
av drillsnäppor på den betade stranden S om fågeltornet ingick även en färgringmärkt fågel. Den
hade en röd ring ovan tarsleden och en metallring
nedan samma led på vänster ben och en gul
flaggförsedd ring med texten KAM på höger ben
(UU). Samma antal fanns här även på aftonen
(SF). Resten av sommaren rapporterades 1-6 ex,
fram till den sista observerade 12/9 (EÅ).

‐15

Skogssnäppa (59)

‐20

9/4-8/9

0-0-0 / 7-0-14 / 21-16-1 / 0-0-0
Första för året var 1 ex 9/4 (BA, PK), då och då
Myrspov (3)
framöver sågs 1 ex men 20/4 kom 3 ex insträckande vid 06:15 (TK) och 7/6 fanns här 9 ex (BK,
19/7-4/9
2 ex sågs 19-20/7 (TK m fl) följt av 1 ex 4/9 (SA, PS). Antal minskade sedan, i genomsnitt sågs 2
EÅ). Utöver en nattsträckande som hördes i13/5 ex per gång med några få undantag med 4-5 ex
1968 (UU) är arten en ny företeelse här. Den sågs och 9 ex 15/7 (HW). Den 23/7 rastade 2 ad och 3
juv (UU) och därefter sågs 1-3 ex tills den sista för
först 2009 (1 dag) och 2010 (4).
året sågs den 8/9 (EÅ, IS, SS).

Småspov (2)
En tidig observation av 1 ex som rastade på vadarstranden 21/4 (HB), följt av 2 ex 22/7 som cirklade runt tornet och hördes väl, men de gick aldrig
ner på vadarstranden (US). Detta var fynd 4 och 5
av arten vid Välen.

Storspov (15)
5/4-3/9
0-0-0 / 8-2-0 / 0-4-1 / 0-0-0
Med hälften av observationer i april passerade
storspov Välen, i 8 fall rapporteras endast 1 ex
och flera observatörer anger att art hördes, men
inte sågs. Största noterat antal var 5 ex 12/4, de
drog en lov över viken ivrigt lockande men valde
att inte gå ner utan fortsatte åt NV (HB).

Svartsnäppa (8)
7/6-28/8
0-0-0 / 0-0-7 / 0-1-0 / 0-0-0
Den 7/6 sågs den första och föranledde kommentaren Hösten e här (PS), följande vecka sågs 1-2
ex här fram till 15/6. Ett besök senare på hösten
18/8 av 1 rastande ex (GG). Har åren 2002-2009
setts med 1-5 ex, sedan med 11 ex 2010, i 82%
av observationerna i juni och augusti.

Gluttsnäppa (55)
10/5-22/10
0-0-0 / 0-4-4 / 17-19-19 / 2-0-0
Ofta sedd vanligen med 1 ex (86 fall) eller med 2
ex (37). Mesta antal var 7 ex 5/8 (TN). Åldersbestämdes 19/7 och 23/7 till 1 ad + 1 juv (UU) och 2

Fiskmåssnitt per obs
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gen hane. Parning sågs flera gånger, från 8/5
(TK). Antal tillfälligt 5 ex 18/5 (TK), det dröjde sedan till mitten av juni tills de konstant blev 6-7 ex,
som mest 8 ex 24/6 (BA). 2 pulli sågs 28/6 (TK),
dagen därpå 3 ex (BO, TK).Den 30/6 räknades 11
ex (HB).
Den 1/7 syns fortfarande 1 par med 3 små
pulli vid kulvertmynningen S om fågeltornet (UU).
En av ungarna försvinner snart, den 7/7 syns dock
3 pulli, dom lade sig under mammans vingar (BO).
Alla följande rapporter talar om 2 pulli - troligen en
och samma kull som växer till sig. Den 25/7 varnar
fortfarande 1 ad för 2 fullvuxna juv på stranden S
om fågeltornet (UU). Samma dag 4 ad. Antal
krymper sedan, 1/8 2 ex kvar (TK), ännu några
augustioobsar och enda septemberobs avslutar:
1K 22/9 (EÅ).

Roskarl (1)

Ett ex sågs 18/5 på morgonen (TK). Deta var för1K 9/8 på stranden S om fågeltornet (UU). Den
sta gå¨ngen arten sågs vid Välen.
sista för året sågs 22/10 (US) vilket flyttade datum
för senaste obs 8 dagar framåt i tiden.

Bredstjärtad labb (1)

Grönbena (52)
29/4-19/8
0-0-0 / 1-4-12 / 22-13-0 / 0-0-0
De första 2 ex sågs 29/4 (BK, SF), under våren
sågs sedan 1-2 ex och först 20/6 sågs 5 ex (TK).
Den nivån låg sedan observationer på en månad
fram, 19/7 ökade antal till 11 ex (US) och 23/7
blev de 17ex, av dessa var 2 ad och 15 juv (UU).
Detta antal fanns kvar till och med 25/7 (SF), några dagar senare var antalet åter nere på vårens
nivå, 1-3 ex till 19/8 då den sista sågs (TK).

Den 10/12 kom en 1K 13:42 flygande inifrån Välen
och flög ut i Askimsviken mot SV (TW). Andra observation på lokalen, en ad sträckte förbi 26/11
1995 (Stefan Andersson)

Skrattmås (148)
10/3-27/12

1-0-21 / 28-21-21 / 20-16-9 / 5-0-6
En vintermås 2/1 (HB) endast innan efter några
månaders uppehåll skrattmåsarna strömmade in:
10/3 den förste (BK) och 13/3 en av de sällsynta
sträckflockarna, 13 ex åt N (SA). Enstaka anlände
i slutet av månaden: 26/3 40 ex vid strandkanten
Rödbena (107)
(BC, UC) och dagen därpå hela cirka 160 ex
(SA). Några rapporter följde med 100 ex de följan1/4-22/9
de dagarna, sedan höll sig antalet på 50-75 ex till
0-0-0 / 17-27-29 / 26-7-1 / 0-0-0
10/5 74 ex (TK), då det dalade till några tiotals
Svalades först 1/4 (SA, SF) vilket är ungefär i
samklang med de senaste vårarna, i kontrast mot individer vissa dagar.
Första två årsungarna kom utifrån 8/7 (BK),
ankomst direkt efter sekelskiftet (dock är svalanökade
sedan och 21/7 fanns här 12 ad och 19 juv
det inte alls så omfattande då). Var länge ensam,
den 17/4 2 ex (MW) och 27/4 3 ex (KA). Spel hör- fåglar (SF, BA, SB). Den 31/7 fanns 36 1K fåglar
des redan 14/4 (TK), i början på maj kom de igång (TK) och 3/8 42 ex (TK). Från mitten av augusti
minskade antalet, i och med bortflyttning, efter
ordentligt, fortfarande ett par samt en extra troliseptember sågs 1-4 ex som mest.

Någon skrattmås kvar året ut, ibland markerad
som 1K och sedd i fågeltornets närhet.

Fiskmås (136)
6/3-20/12
0-0-18 / 27-23-19 / 21-16-3 / 1-1-7
Vinterfiskmåsar var förr extremt ovanliga i Välen två observationer före 2006! De senaste kalla vintrarna har dock bara 1-2 obsar gjorts, samma år
2011: en observation då 1 ex flög förbi 1/1 (US,
JK). Vårfåglarna anlände i mitten av mars, en
kvällsflock med 11 ex passerade 6/3 (UU) och
följande vecka sågs några ex vid åmynningen.
Den 24/3 fanns här 28 ex (JK, BO), 5/4 50 ex (BK)
och 8/4 125 ex rastande på stora ängen (JK, BO).
April blev månaden med flest fiskmåsar, 35 per
obs, sedan dalade antalet. Den 26/4 räknades 260
ex (SF) därefter minskade antalet till 50 ex 29/4 då
bland annat parning sågs (SF).
Första tre 1K-fåglarna sågs 6/7 (TK), så
många fler blev det inte: 1/8 fanns här 6 1K (TK).
Den 31/7 hade 16 adulta fiskmåsar setts (TK), 9/8
fanns 4 ad + 5 juv, på stranden S om fågeltornet
(UU). Efter detta minskade antalet snabbt och oftast sågs bara enstaka . De sista två sågs vid
Hagkroksvägen 8/10 (TK), sedan ensamma fåglar.

Silltrut (63)
23/3-22/9
0-0-5 / 19-13-7 / 9-8-2
I motsats till havstrut är silltruten flyttfågel långt
ner i Afrika. Anlände och sågs 23/3 (SA), vilket är
två veckor senare än median från 2006-2010:
12/3. Ganska trägen besökare, vanligen ensam
(35), ibland sågs 2 ex (24 gånger under våren).
Några enstaka gånger sågs 3 ex. Av vårens och
höstens 91 observationer betecknas 40 ex som
adulta, övriga obestämda.

rapporteras dessa vintermånader gråtrutar enbart
som förbiflygande, vilket de säkert också i allmänhet är. Största antal rapporterat under våren är 50
ex 18/4 (KA), nu i april övergår de också mer till
att vara Födosökande.
Ett sätt att ordna alla de 226 observationerna mars-september är att beräkna medelantal/
obs. Det visar sig att hela våren är i genomsnitt 12
trutar på plats, från juni däremot 4 ex, något som
inte är så egendomligt eftersom ansvarsfulla
gråtrutar också bör tänka på framtiden. I maj rapporteras 1 adult och 77 2+ gråtrutar, de adulta är
alltså på annan plats, troligen på häckplats.. På
sensommaren sågs sällan mer än tiotalet samtidigt: 15 ex 7/9 (TK) är det högsta. Med hösten
blev de flera, från 5 ex/obs kvartal III blev de 11
ex/obs kvartal IV. Max 125 ex 19/10 (TK)

Havstrut (82)
4/2-31/12
0-4-13 / 18-18-7 / 6-2-1 / 1-3-9
Ofta närvarande men vanligen med ensamma
fåglar, i 61 fall. 18 gånger rapporteras 2 ex, endast
en gång svalade som par. Totalt gjordes 90 obsar
under första halvåret. Den 12/3 fanns här cirka 5
ex (EW) och 5/4 rapporteras 5 ex (BK), mesta antalet. Observationer av näringsfång: 8/4 hade en
trut fått tag på en stor ål som bytte ägare flera
gånger (BA). I 33 fall rapporteras adulta fåglar, 3K
4/2 (SF) och 2K 21/4 (TK) är de enda undantagen.
På sommaren fortsatte det, omväxlande 1 eller 2
adulta fåglar sågs vid besöket. Hela hösten sågs
regelbundet 1-2 ex, när ålder angives alltid adult,
med undantag av 25/12 då en 1K sågs (TK).

Tretåig mås (9)
11-29/12

Tretåiga måsar passerade under december med
början 11/12 5 ex Inom loppet av några minuter
flyger 2+2+1 ex förbi i samma bana, från VälenviGråtrut (187)
ken rakt över strandängen och vidare mot nordväst. 4 ad och 1 1K (SS). Vanligen gjordes obser1/1-31/12
vationer av ensamma adulta fåglar i yttre delen av
16-10-24 / 25-19-13 / 13-17-9 / 12-12-17
viken, vid Bjöla hamn och vid Marholmen. En
Redan på Nyårsdagen höll gråtrutar till i Välen, 16
gång sågs en 1K, dom den 19/12 flög in mot plattex på iskanten (LE). Närvarande hela vintern men
formen (PK). Död 1K hittades 14/12 i kanten av
det dröjde till 3/2 tills de blev flera, då fanns cirka
Kviberget 14/12. Den 28/12 gjorde 1 ad en lov in i
75 ex, av dessa var ungefär 15 2K (SF, BK). Ändå

Välen vid ett par tillfällen (HB, VIM). Arten har inte årsskiftet var nästan alla ensamma och sågs ute
tidigare svalats vid Välen.
vid Yttre Välen och småbåtshamnen. En 1K 15/12
(BR) var enda åldersbestämda, och 2 ex vid några
tillfällen land annat 10/12 och 17/12.

Silvertärna (2)

4 ex drog rakt över obskullen på c:a 75 meters
Tordmule (1)
höjd. Hade de inte låtit hade jag garanterat missat
dem. (HB). Även den 4/7 1 ex (KA). Två rapporter Rastande ex den 5/11 (JE, RE). Endast ett fynd
finns tidigare, 2004 och 2010, båda i maj.
föreligger tidigare från Välen, 24/9 2007 (Karl-Olof
Johansson).

Fisktärna (52)
20/4-14/9
0-0-0 / 4-25-15 / 6-0-2 /
Anlände 20/4 då 2 ex sågs födosökande längst ut i
viken (UU). Sågs sedan nästan dagligen med några exemplar, ute i yttre delarna av viken tills 15/5
då 1 ex Flög omkring i inre delen av viken (UU),
19/5 satt 2 ex en stund på den betade stranden S
om fågeltornet.(UU). Den 23/5 skedde uppvaktning på Vadarstranden (BO) och 25/5 rastade 3 ex
på vadarstranden och 5 födosökande i yttre delen
av viken intryckta av den hårda vinden (HB). I maj
var snittet 2 ex/0bs, i juni 1,5 ex. Observerade tills
mitten av juli sista sågs 19/7 (TK). Efter två månader gjordes ytterligare några obsar: 12/9 1 ex (JK,
BK) och 14/9 2 ex (HH).

Kentsk tärna (1)
1 ex 11/9 (US). Tidigare finns 4 fynd från Välen
sedan 1975, ett var under månaderna april-juli.

Sillgrissla (24)
20/8-29/12
0-0-0 / 0-0-0 / 0-2-2 / 9-5-6
Första fynd denna sillgrisslehöst 20/8,
vinterdräktstecknad, simmade långt in i
Välenviken tillsammans med knipor. Udda tidpunkt
och lokal! (SS). Sågs även dagen därpå (KJ),
sedan dröjde det till 11/9 tills den såg på nytt, 1 ex
utanför vadarstranden, simmade sakta söderut
(BK, EÅ). Samma dag låg 2 ex halvt sovandes i
höjd med klätterställningen som finns vid yttre
Välenkolonin. Såg inte ut att vara helt krya tyvärr
(HB, VB). Samma dag rapporteras en död
sillgrissla, återfunnen som skrovmål till en ung
havstrut. Självdog? (EÅ). Övriga som sågs fram till

Tamduva (13)
1/1-31/12
3-0-2 / 0-3-0 / 3-0-0 / 0-0-2
Sågs enstaka 1-4 ex då och då, i de flesta fall förbiflygande men i sommartid med lite flera; 20 ex
vid Ängåsfältet 7/5 (TW) och 20 ex 8/7 20 ex
(GG). Födosökande 1 ex 28/7 (BO).

Skogsduva (6)
29/3-19/10
0-0-1 / 1-0-1 / 0-0-2 / 1-0-0
Ensamma fåglar vid olika tillfällen, spelande en
gång 5/6 (OBW, KW). 24/9 rastade 1 ex på ängen
utanför tornet men flög senare upp och såg ut att
landa i dungen vid komposten (HB) och 26/9 kom
1 ex flygande över Hult och slog till på den kreatursbetade stranden ca 300 meter S om fågeltornet 09:45. Efter ca 7 minuters födosökande och
ev. vattendrickande försvann den i ett obevakat
ögonblick (UU). Sedd 4-5 gånger/år sedan 2005,
av 31 ex var 12 i mars, 8 i oktober.

Ringduva (206)
1/1-29/6
14-11-24 / 25-21-20 / 20-18-17 / 11-11-14
I vanlig ordning sågs ringduvor i Välen i januari
med något tiotal ökade sedan gradvis och 26/2
sågs ca 50 ex i några träd på Kviberget (UU), 3/3
ca 45 ex i ett uppflog troligen orsakat av duvhök
(UU). Minskade sedan till ett fåtal, 2-6 ex, lite
sträckande rapporteras: 30 ex 27/3 (SA) och 40 ex
4/4 (TK). Spel hördes ffg 20/3 (TK) och hördes
23/5 som mest med 3 ex (JK). Som mest svalas
28 ex 6/5 (BA) för övrigt 10 ex, inga häckningsfynd.
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Närvarande hela hösten i enstaka exemplar, max
20 ex på en obs. Den 8/10 noterades 2800 ex på
sydsträcl, största flocken med 600 ex (TK). Detta
tycks faktiskt vara den första observationen som
gjorts av sträckande ringduvor vid Välen! Den
12/11 45 ex förbiflygande (TK), och 18/11 30 ex
vid Komposten (TK). Sågs fram till nyår, ofta vid
Muddret med 1-7 ex.

Turkduva (1)
Den 21/5 flög 1 ex förbi Kviberget (GG).
Fynd nr 5 på lokalen, övriga fynd har gjorts i maj,
juni och september.

Gök (3)
Galande gök hörd på kvällen 21/5 (SA), adult flög
förbi 24/5 (TK) och en adult hane rastade 18/7
ytterst på en tallgren, mittemot Proletärens klubbstuga (BR). Sedd 13 ggr sedan sekelskiftet, 0-4
dagar/år, i maj/juni, en gång i augusti.

Sparvuggla (21)
25/9-31/12
0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-1 / 0-5-15
För första gång sågs denna lilla uggla vid Välen
och gjorde det med besked. Den upptäcktes 25/9
vid Torstens ås (BK). På aftonen samma dag
19:20-19:40 spelade den höstsången 5-6 gånger

vid grillplatsen i södra delen av Torstens ås. Vid
två tillfällen sågs den även flygande mellan
trädtoppar på samma ställe (UU).
Sedan var den borta en tid men 4/11
hördes åter lockläte vid Torstens ås (TK). Den
6/11 1 ex vid Hagkroksvägen, vid bommen till yttre
Välenkolonin på Askimssidan. Inspekterade en
upp och nervänd fågelholk ivrigt uppvaktad av
mesar och en nötväcka (HB). Drog sig sedan över
till Kviberget 11/11 (PB), men 12/11 åter vid
koloniområdet, avslöjade sig genom sitt höst läte
vi både såg och hörde den under 30 min. Satt i ett
träd ovanför dom yttre kolonistugorna (BA, CJ)
Den fanns sedan året ut vid Ekbacken, Kviberget där Sågs sedan där främst under december, rapporterad av 54 personer. Ibland annonserad av småfåglar. Ibland ute vid Mudderängen,
ibland in i någon av holkarna här. Detta var första
året arten sågs här vid Välen, ny art för lokalen.

Kattuggla (31)
22/1-31/12
3-2-0 / 1-1-0 / 0-0-1 / 0-5-18
Den 22/1 avslöjdades en kattuggla av ivrigt
varnande koltrastar! Har även sett en uggla
tidigare i veckan jaga över Mudderängen vilken
jag starkt har misstänkt var just en kattuggla (men
för mörkt för säker artbestämning). (HB, NA). Spel
24/1 17:40 en från Torstens ås och en hördes från
andra sidan bakom kolonierna (TK). Därefter sågs
på dagkvist i toppen av en avbruten trädstam i
skogen närmast S om sporthallarna (UU, BK).
Adult med 4 pulli fm 24/4 (SA) men efter 16/5 inte
mer sedd förrän 25/8, då en klävittade några
gånger i lövskogsdungen N om kompostdeponin
på Askimsidan under tiden 20:10-20:20 (UU). Från
21/11 regelbnden konstaterad antingen i gran vid
vägen söder om Mudderängen men oftare i
toppen av en avbruten trädstam.

Tornsvala (64)
12/5-3/9
0-0-0 / 0-12-24 / 19-8-1 / 0-0-0
Tre nordsträckande fåglar 12/5 (HB) var de första
svalade, sedan följde slag i slag 50 ex 27/5 (TK,
HB) och cirka 25 ex 28/5 födosökande i lä vid Bjöla småbåtshamn (UU). Därefter som mest 6 ex

fram till juni då cirka 55 ex letade mat över Kviberget (TK), där resten av månaden 20-40 ex sågs
regelbundet. Juli högst enstaka tills 23/7 25 ex
(SF) och 25/7 55 ex Flockades mot skymningen
över Obskullen och Torstens ås (SF). Den 14/8 25
ex Torstens ås (TK), därefter 2-3 ex varav de sista sågs 3/9 (TK), en avfärd som är betydligt tidigare än vissa år på 2000-talet.

30/1, den senare datum vid Torstens ås (BSJ,
KS). Även noterad vid Hagkroksvägen 23/10 (TK)
och en födosökare vid Mudderfältet 21/12 (LP).

Sånglärka (21)
5/3-8/10

0-0-16 / 2-0-0 / 0-0-2 / 1-0-0
Anlände 5/3 med 2 ex som bara sträckte förbi
(GG), följande vecka enstaka tills 13/3 då 12 ex
Gröngöling (92)
sträckte åt N (SA). Enstaka rastade den 19/3 dock
1/1-30/12
25 ex (VT) och 20/3 hördes sång från 2 ex här ffg
4-3-13 / 10-8-10 / 10-16-6 / 3-3-6
detta år (TK). Ytterligare 5 ex åt N 23/3 (HB), sång
Spelläte rapporteras hördes 7 dagar från Torstens 24/3 och 26/3 men efter 24/4 försvann lärkorna för
ås 15/3-8/6, Kviberget 3 dagar 13/3-16/5 och 20/3 att inte återkomma förrän 5 månader senare. Sydspel en från koloniområdet samtidigt som spel på sträck noterat 26/9: först passerade en flock på 4
Torstens ås (TK). Även hörd vid Mudderfältet en ex 09:27, därefter hördes vardera minst 1 ex vid
gång 4/4 (JSA). Inga uppgifter om ev bobygge,
två tillfällen (UU).
arten är inte konstaterad som häckfågel vid Välen.

Spillkråka (7)
8/6-31/12

Backsvala (6)
25/4-3/9

0-0-0 / 1-2-0 / 1-1-1 / 0-0-0
0-0-0 / 0-0-1 / 1-2-1 / 0-1-1
3 ex flög förbi 25/4 (US), följdes kommande veckFörst noterad 8/6 (KA), sedan hörd spelande från or av några ytterligare. Återkom sedan på högTorstens ås 26/7 (JON, BO) och sedd födosökan- sommaren, bland annat 3 ex över Mudderfältet
de vid Komposten 27/8 (TK). Även under hösten i 14/8 (TK). Arten har här setts mellan 1-11 gånger
Hult, vid Kviberget och på Torstens ås. Till och
per år, ganska jämnt fördelat under sommarhalvmed 2007 endast svalad 1-7 dagar/år, sedan 10- året med något fler i september.
17 dagar med hälften av dagarna augusti-oktober,
men också med observationer mitt i sommaren.

Ladusvala (68)

Större hackspett (78)

6/4-26/9

0-0-0 / 5-17-15 / 10-9-11 / 1-0-0
Vårens första kom lågt över marken vid Mudder6-6-13 / 6-12-4 / 3-6-3 / 3-8-8
fältet mot yttre Välen den 6/4 (CJ). Den observaOftast ensamma men sågs ibland med lite sociala tionen är den tidigaste någonsin av arten vid Väaktiviteter, 2/1 jagade 3 ex varandra på Torstens len och snudd på Göteborgsrekord - sågs dock
ås (UU), 1/3 var det trumduell mellan två hanar på 3/4 2011 i hamnen (Ola Bäckman). Vid Välen dröjKviberget, samtidigt som en hona letade mat (SF) de det sedan mer än två veckor till nästa ladusvaoch 24/4 sågs 3 ex vid Mudderfältet (TK). Ingen
lor, som enstaka sträckte norr 23-28/4. Något fler
häckning rapporterad, men 11/6 sågs en fågel på på sträck 6/5 12 ex (TK) och 7/5 20 ex (HB, VB).
Torstens ås som "tycktes mig från tornet vara en Den 24/5 höll 50 ex till vid Välen (KA), 4/6 14 ex
1k-fågel" (TK).
(JK) och 14/6 20 ex (SF). Kan förstås ha funnits
däremellan i lite antal utan att räknas.
Frampå sommaren rapporteras vanligen
Mindre hackspett (5)
bara några få, men 26/7 18 ex (BO). Sydsträck
började noteras 26/8 med 15 ex Mudderfältet (TK)
En genuin vinterart på lokalen, Hona sågs 27-

1/1-31/12

hösten sågs den på sträck, som mest 19/8 med 20
ex (0,6h, TK) men också 27/8 7 ex (0,5h TK) och
17/9 6 ex (2h, HB). .

Ladusvala ankomst
Välen. Noll = 25/4

Ängspiplärka (39)
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och 20 ex utanför Fågeltornet (SF, EÅ). Den 3/9
räknades 41 ex förbi på 1,5h (TK) och minst 27 ex
2/9 (TK). Däremellan några få förbisträckare sex
dagar.
Ankomsten har noterats 25/4 fyra av de
senaste åtta åren. Märkligare är att arten inte alls
sågs vid Välen på våren år 1994-2003 - eller i vart
fall ännu inte är svalad då.

Hussvala (40)

0-0-7 / 13-1-0 / 0-1-10 / 5-2-0
Under våren ett flertal observationer av få fåglar/
obs, som mest 6 ex 13/4 vid tornet (TW). Under
höststräcket flera, inleddes med 100 ex 17/9 (2h,
HB), fortsatte med 200+200 ex 21/9 ( 2,5h HB,
TK) och 300 ex 26/9 (4h, UU). På ängarna vid
Tornet cirka 50 ex 27/9 (MO) och fortfarande 2/10
10 ex S (1h, HH). Den sista sågs med lockläte
12/11 (TK), novemberfynd är inte så vanliga här;
detta var det sjätte sedan 2006.

Skärpiplärka (1)
Den 22/9 flög 1 ex över vattnet utmed Kviberget.
Kom inifrån Välen och försvann ut i Askimsfjorden
(TK). Observerad ungefär en gång vartannat år
sedan 2006, på hösten. 1959-1961 sågs den även
på våren (UU).

Gulärla (40)
26/4-17/9

0-0-0 / 3-11-0 / 0-14-12 / 0-0-0
Vår och höstgäst, borta på sommaren. Under ti27/4-31/8
den
den är här ses den ofta, vanligen på vadar0-0-0 / 1-11-12 / 8-8-0 / 0-0-0
Anlände och sågs först 27/4 (SA), därefter då och stranden eller i beteshagen med 1-2 ex, först svalad 26/4 med 2 ex (BO). Den 7/5 sågs 10 ex, därdå förbiflygande med 5-10 ex per obsdag. Den
16/5 20 ex vid Kviberget (HB) och lika många 31/5 ibland också några av den nordliga rasen
födosökande i skydd av Kviberget (TK). Därefter M.f.thunbergi (HB, VB, UU). 18/5 var 11 ex ute
och flög (HB). Efter sommaruppehåll på tre månaminskade, sågs med en eller ett par fåglar per
gång hela sommaren- Lite fler 24/7 20 ex (JON). der sågs 18 ex sträcka S 12/8 (1,5h BK), följt av
50 ex 19/8 (0,5h TK) och 60 ex 26-ä27/8 (1,25h
12 ex sträckte över komposten 27/8 (TK) och
HB, TK). Ibland rastade de sträckande gulärlorna
årets sista 5 ex sågs 31/8 (SF)
tillfälligt, 31/8 svärmade 30 ex runt tornet och för.
svann sedan (OBW, KW).

Trädpiplärka (11)
24/4-20/9

Forsärla (4)

0-0-0 / 1-1-0 / 0-5-4 / 0-0-0
17/9-5/11
Passerar på sträck; under våren endast vid två
tillfällen, 24/4 (TK) och 1/5 (KJ), båda gånger 1 ex En sparsam gäst vid Viken, sågs på sträck med 3
Mudderfältet. Under artens sydflyttning under för- ex vardera datum 17/9 (2h, HB) och 26/9 (4h, UU,

Svalade dagar med
sidensvans vid Välen
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SS), dessutom flygande förbi Hagkroksvägen 24/9
(TK) och Välen mot SO 5/11 (SS). Ses årligen
men antalet obsdagar har ökat på senare år, från
1-4 dagar till 13-19 dagar 2008-2010. Därigenom
innebär årets fåtaliga obsar ett trendbrott. Däremot följer de reglerna genom att mest vara i september; en tredjedel av alla obsar har gjorts i vardera september och oktober.

Sädesärla (69)
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gar senare var de åter nere på ett antal av mellan
2-5 ex fram till mitten av juni. Den 18/5 sågs en
sädesärla hane med delvis svart rygg (SF).
Årsunge sågs först 9/6 (TK), den 14/6 räknades 10 ex huvudsakligen 1K (SF) och resten av
månaden sågs 5-10 ex regelbundet.

Sidensvans (16)
2/1-10/12

5-0-0 / 0-0-0 / 2-0-1 / 1-6-1
Passerade som hastigast 2-9/1 med som mest 15
0-0-4 / 27-23-15
ex 2/1 (GG) och 6/1 (STP, IP). Återkom 29/10Anlände något tidigare än medelvärde 2002-2011, 15/11 i större antal, 5/11 ca. 60 st. i träden vid
vilket var 28/3. Den 26/3 sågs vårens första (US). infarten till sporthallarna vid Näsetvägen. Flög
Ankomsten de senaste tio åren vid Välen visar
över vägen in i en trädgård och hämtade bär och
inget tydligt mönster, vissa vårar kommer de tidi- tillbaks igen upp i träden igen (PB) och 150+50 vid
gare, andra senare. Inlagd trend visar dock på att Välen 15/11 (PK). Numera ses denna vackra fågel
sädesärla trots allt kommer lite tidigare nu för tivarje år, mellan 12-19 dagar per år oktober - mars,
den. Veckan som följde sågs något ex varje dag framför allt i januari (36 av 106 svalade dagar).
vid denna välbesökta fågellokal, men redan 2/4
ökade antalet till 7 ex (HB).
Under april sågs därefter ofta 10-20 ex vid Gärdsmyg (20)
vadarstranden framför tornet eller på kornas äng. 7/1-23/10 (38)
Vid månadsskiftet ökade antalet, den 3/5 räkna2-0-2 / 5-3-0 / 0-0-2 / 8-7-9
des 48 ex Samtliga födosökande på den vegetaVid Välen var gärdsmyg en vinterfågel detta år;
tionslösa stranden i beteshagen S om fågeltornet.
med endast en handfull sommarobservationer, ej
Troligen rastande flyttare (UU). Den 9/5 var de 30
rapporterad 25/5-22/9. Vid jämförelse med svalaex (KA), 14/5 sågs 10 ex Ca 10 ex, födosökande
de gärdsmygar på senare år framgår att arten inte
på stranden S om fågeltornet (UU) och några davarit så sparsam sedan Svalan startades. Från

26/3-28/6

Näktergal Välen

Rödhake (81)
1/1-31/12
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Ankomst Noll = 11 maj

7-6-5 / 13-6-5 / 3-1-3 / 8-10-14
Rapporterad från flera fågelmatningar (hus 107 i
koloni, kohuset, Berghmansgatan) under vintern
men alltid med ensamma fåglar, fortfarande är
många rördhakar oförsonliga mot artfränder vid
vinterns matplatser, även om de har börjat
acceptera sällskap här och var. Första sång 13/3
Torstens ås (SA). Den 4/4 rapporteras flera, 4 ex
vid Mudderfältet (JSA).
Sedan hördes sång på olika platser,
Ängåsfältet 2 ex 6/4 (TK), Stora ån 1 ex 21/4
(GG), Kompost 1 ex 26/4 (TK). Adult med föda åt
ungar sågs vid Kviberget 31/5 (TK). Sista vårsång
1/7 i skogen mellan Kviberget och sporthallarna
(UU), men sång åter på senhösten i Koloniområdet 2 ex 5/11 (PB). Några sena obsar av flera ex 5
ex 8/11 (PB) och 3 ex 20/12 (ML).

128 rapporter 2009 minskade antal rapporter till
61 2010 och 54 rapporter 2011, vilket kan bero på
kärva vintrar. Aldrig svalad under våren i mer än
ett exemplar, sång hördes först 3/4 (HB) och se- Näktergal (18)
nast vid dansbanan 25/5 (HB). Röjde sig genom
lockläte på hösten, oftast 1 ex men 3 ex vid Sport- 17/5-12/6
hallen 31/10 (US) och vid Kviberget 31/12 (TK).
0-0-0 / 0-12-6 / 0-0-0 / 0-0-0
Årets första sjöng vid Komposten 17/5 (TK). Hördes sedan med sång i samma område som enda
Järnsparv (55)
plats fram till 1/6 då 1 ex sjöng vid första bron uppströms Hultbron (HB). . Verkar ha kommit mycket
20/1-28/11
sen flyttare under natten. Hördes fortsatt sjunga
1-2-5 / 22-9-4 / 0-2-5 / 3-2-0
vid Komposten men också vid Ängåsfältet 11/6
Besökte fågelmatning vid kolonistuga E107
(TK). Hördes sist 12/6 (KA). Ankomsten var detta
noterad 23/2-6/3 vid flera tillfällen. Efter 28/3
år senare än normalt; åren 2007-2010 svalades
anlände flera till andra delar av Välenområdet,
den första näktergalen vid Välen 8-10/5. Fram till
30/3 sjöng minst ett ex runt Obskullen (kan ha
2005 svalad ytterst sparsamt med 0-5 dagar/år,
varit fler för det hördes ifrån flera olika håll). (HB)
därefter lite mer med som mest 22 dagar, obserFortsatte också att påträffas under våren i
vationer upphör ett stycke fram i juni, senast 2/7
koloniområdet, vid Komposten och angränsande
2006.
Stallberget. Där fanns de flesta noteringarna, men
också 17/4 Mellan Torstens ås och Mudderfältet Rödstjärt (27)
(UU), 24/4 vid Torstens ås (TK) och vid Kviberget
6/6 (HB), satliga noterade genom sång. Den 21/4 21/4-15/6
svalas 5 sjungande vid Stora ån (HB) och även
0-0-0 / 7-14-6 / 0-0-0 / 0-0-0
27/4 vid Välen (HB). Aren tycks ha en handfull
Den första anlände 21/4 och sjöng vid kolonisturevir här. Under hösten konstaterades enstaka
gorna (TK), samma dag sågs en vid gångvägen
genom lockläte, 17/9 sträckte 20 ex åt S (2h, HB) Yttre Välen (JK). Fortsatta observationer skedde
och 26/9 15 åt S (4h, UU). Årets sista sågs på
vid koloniområdet, Obskullen och Johns park,
Mudderfältet 28/11 (TK). Det var det sjätte
nedanför Obskullen. Eventuellt bobesök i Koloni
novemberfyndet vid Välen...
30/4 (GG). Den hördes även några gånger under

våren sjungande vid Kviberget först 24/4 (BK),
vid stenröset med 1-3 ex så småningom flera: 8/9
19/5 1 ex sjöng på Kviberget samt en vid Näsets 5 ex (SS), 21/9 4 ex (SF). Den 21/9 2 1K (TK).
klubbstuga (HB). 2 sjungande hanar Kviberget 6/6
(HB) och ett par varnande på samma lokal 15/6
(BK) kan antyda häckning där. Det var årets sista Koltrast (144)
obs.
1/1-31/12
8-9-16 / 18-19-14 / 13-4-4 / 7-14-18
Besökte fågelmatningar men ganska enstaka,
Buskskvätta (30)
28/2 5 ex, besökte bl.a. en fågelmatning på Borg22/4-27/9
hamnsgatan 21 (UU). Minst 7 ex på Askimsi0-0-0 / 5-8-0 / 0-11-6 / 0-0-0
dan.27/3 (UU), den 26/4 10 ex på Kompostsidan
Först svalad22/4 (BK, CJ), dagen därpå ett par vid (TK). Sång först hörd 28/3 (KA), som mest rapporMudderfältet (SA). Där rapporterades en av årets teras 8 ex sjungande vid Välen 4/7 (KA), höll på
få sångobsar 19/4 (BK), den andra på samma
länge, den sista svalades med 3 ex 23/7 (UU).
lokal 18/5 (HB). Den 7/5 sågs 3 hanar + 2 honor, Den 26/9 cirka 5 ex, ev. ett par sträckande (UU).
födosökande i vasskanten på nordöstra delen av Vid Muddret 8 ex 8/11 (JK).
Mudderfältet (UU). Den 10/5 fanns 10 ex vid
Gjutegårdsängen, merparten satt i toppen av
vasstrån i den blötare norra delen av ängen (UU). Björktrast (113)
Om arten häckade vid Välen är inte bekant, 1/1-31/12
inga observationer på nästan tre månader från
13-10-18 / 12-5-4 / 1-0-4 / 10-13-23
20/5, men återsågs 13/8 med 9 ex - vid MudderSedd hela vintern men i fåtal, 1-8 ex tills antal ökaängen (BK) och utanför Fågeltornet sågs 11 ex
de från 1/3 25 ex vid Mudderdeponin (SF), vilket
24/8 (HB). Den 26/8 fanns här 8 ex varav 4 i rönn,
antal höll i sig första marsveckan med 30 ex 8/3
plockade mer kryp på bladen, tycktes inte ta mygg
(PBJ). Därefter 1-4 hela våren med några undani luften, ytterligare några på staket och i betestag, minst 25 ex 2/4 (SA). Enda tecken på ev
hagen (SF, EÅ). Den 31/8 minst 6 ex kvar (SF) för
häckning 4 upprörda varnande vid Ängåsfältet 2/6
att under september minskas till 1-2 ex.
(TK). Ökade sedan kraftigt mot senhösten med
cirka 100 ex 20/10 (UU), ofta vid Muddret 75 ex
22/11 (JK) men också på ängen med korna, 120
Stenskvätta (36)
ex 12/12 (IS), 160 ex 16/12 (CJ) och minst 200
3/4-27/9
29/12 i beteshagen, hela hagen full av trastar,
0-0-0 / 7-11-1 / 0-4-13 / 0-0-0
hade räknat till cirka 200 när de lyfte och flög bort,
Först anländ 3/4 då en 2K sågs vid stranden
troligen flera (SF).
nedanför fågeltornet (SF). Tidigare har inte arten
förut registrerats på Svalan på denna lokal. Det
dröjde sedan till 20/4 innan den åter sågs, 1 hane Taltrast (21)
+ 1 hona, båda vid stenröset ca 100 m S om
27/3-17/10
fågeltornet (UU). 1-2 ex fram till 7/5 då minst 9 ex
0-0-2 / 12-2-0 / 0-0-3 / 2-0-0
sågs varav 1 hane på stenröset S om fågeltornet
Liksom förra året anlände taltrast redan i mars, ett
och 8 ex längs den låga stenmuren SO om
nytt fenomen, 1 ex i koloniområdet (SA). Sjungankostallet (UU). Detta antal höll i sig några dagar, 7
de hördes av 1-2 ex fram till och med 26/4, därefex vid Vadarstranden 11/5 (BA, BK) och 5 ex 19/5,
ter Torstens ås 16/5 (UU). Därefter en paus på 4
på och omkring stenröset vid stranden S om
månader, 26/9 10 ex som sträckte åt söder (UU)
fågeltornet (UU). En hona 13/6 på och omkring det
och slutligen 10 ex som flög förbi Kompostdeponi
lilla stenröset näras stranden S om fågeltornet. Ej
17/10 (TK).
troligt med häckning på lokalen. Kan den vara på
flyttning norrut ännu? (UU). Därefter ett två
månaderrs uppehåll i obsar och sågs sedan åter

Rödvingetrast (28)

Rörsångare (77)

2/4-31/12

24/4-15/9

0-0-0 / 2-0-0 / 0-0-2 / 9-4-11
Vårobservationer 2/4 av 1 ex (SA, JSA) och en
sjungande vid Ängåsfältet 14/4 (TK). Mycket mer
frekvent under hösten, med start 3 ex Stallberget
25/9 (SA) och 12-17/10 fler än annars med 25-75
ex förbiflygande vid Stallberget och Komposten
(HB, TK). Resten av året ofta svalad med mestadels ett ensamt ex ofta framletad i flockar av björktrastar vid Mudderfältet eller framför fågeltornet.

0-0-0 / 6-27-24 / 16-3-1 / 0-0-0
Anländ tidigare än den någonsin har gjort vid
Välen: 24/4, rapporterad på sången från Stora åns
mynning (SA). Under åren 1960-1969 anlände
den i snitt 15/5 (UU, BB) och 2002-2010 har den
anlänt i genomsnitt 7/5... Följande veckor 2011
hördes den regelbundet oftast från tornet, någon
gång 2 ex.
Den 10/5 börjar antalet öka, 1 Mudderfältet
och 3 nedanför tornet (TK), 18/5 1 vid tornet samt
5 i vasskanten vid Mudderängen/Kviberget (HB).
Dubbeltrast (5)
Detta är högsta antalet rapporterat, så mycket går
inte att säga om förekomsten så länge det inte
13/3-24/4
framgår hur stor del av viken som är inventerad. I
Under denna vårmånad sågs 1-2 ex, på gräset
medeltal svalades 1,5 sjungande fågel/besök majframför fågeltornet 13/3 (MER), 30/3 satt 1 ex i en
juli (117 ggr), i 79 fall 1 ex, i 24 fall 2 ex. En total
topp och sjöng några strofer vid Obskullen men
vandring längs alla vassar vore klart intressant.
drog strax senare mot norr /HB).

Sävsångare (6)

Härmsångare (1)

Den 1/6 hördes 1 ex först i ekarna på toppen av
Stallberget. Rörde sig sedan ner till Johns park
1 ex sjöng 24/4 några strofer vid reningsdammar- och därefter över till dungen vid komposten. Verna. (SA), 1 ex sjöng vid tre tillfällen 26/4-3/5 (KA) kade röra sig norrut hela tiden. Ytterligare ett ex
och 20/5 1 ex sjöng i vassen vid tornet under 5
sjöng i björkridån utmed Storeån. Rörde sig uppminuter tillsammans med 2 rörsångare (HB). Mitt i ströms ån (HB). Det var två år sedan sist, har norönnen framför tornet med fjädermygg, 26/8, for
terats här 8/5-27/6 1-5 gånger per år sedan 2003
runt och plockade smidigt fjädermyggor (SF, EÅ). då den första härmsångaren svalades här 27/5 medeldatum för förekomst 29/5.

24/4-28/8

Kärrsångare (18)
24/5-20/7

0-0-0 / 0-3-12 / 3-0-0 / 0-0-0
I stort sett uteslutande registrerad som sjungande;
vid Gjutegårdsängen 1 ex 30/5-6/6, Kompostdeponin 3 ex 2/6 (TK) -11/6, Mudderfältet 4 ex 31/5
(TK) - 9/6 och Stora ån djurinsläppet 30/5 - 3 ex
6/6 (HB) -11/6, Ängåsfältet 2 ex 2/6 och 4/6 (TK,
SA) -11/6. Dessutom 16 rapporter från Välen med
1-3 sjungande ex 24/5-20/7. Ankomst hos denna
art vid Välen tämligen oförändrad senaste tioårsperioden med medeldatum för ankomst 21/5.

Ärtsångare (19)
23/4-27/8
0-0-0 / 4-12-1 / 1-1-0 / 0-0-0
Första sjungande den 23/4 vid Kviberget vilket är
tidigaste notering på denna lokal (SA). Därefter i
stort sett enbart uppmärksammad på sång, i de få
fall lokaler anges närmare är obsar väl spridda,
från Kviberget över Torstens ås till fågeltornet,
komposten, Stallberget, Öster om dansbanan och
kolonistugorna utan att något tyder på fast revir.
Det skulle möjligen vara Yttre Välenkolonin där

Gransångare förstaobs
Välen 2002-2011
25
20
15
10
5

åren, 2010 svalades den första 19/5. Det går
knappast att se någon större långsiktig förskjutning i ankomst hos denna art här. Rapporteras
sedan vanligen med ett ex/gång men 18/5 sjöng 4
ex under en promenad ifrån tennishallen upp till
Kviberget (HB). Adult med föda åt ungar vid Ängåsfältet 11/6 (TK), sista fågel sågs 26/8 från Fågeltornet, i rönn bakom staket till vänster, lyckligtvis har några träd sluppit huggraseriet, där svärmade massor av fjädermygg som slaktades av
små fåglar (SF, EÅ).

2011
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‐5

2002

0

‐10

Svarthätta (41)
13/4-17/9

0-0-0 / 8-10-7 / 13-1-2
Sjungande lite här och var, för 25 tillfälle anges
‐20
Välen, för några övriga Kompostdeponin (9 dag),
Torstens ås (6), Hagkroksvägen (6) och Mudderfältet (5). Den 24/4 noteras 5 sjungande (SA) och
sång hördes 27/4 och 25/5 (HB) och dungen på
samma antal noteras 7/5 (HB, VB), dock utan att
Mudderfältet sång 7/5 (UU) och 2/6 (BO). Alltför
delområde angives. Den 3/5 3 ex, en sjungande
länge sjungande sångare kan dock vara tecken på vid Kompostdeponin på Askimsidan och 2 födosöen oparad hane... Vid Kompostdeponin sågs
kande ex på Kviberget resp. Torstens ås (UU). 3
årets sista ärtsångare 27/8 (TK).
ex sjungande 7/5 På Näsetsidan av viken (UU).
Antal revir tycks vara lägre än för både löv- och
gransångare. Den 10/6 sågs adult hane matas en
Törnsångare (42)
unge mitt emellan Välens fritidsområde och
27/4-22/9
Askims fritidsby (PN). Några höstfåglar i september, 4 ex vid Kompost 3/9 (TK) och lockläte från 3
0-0-0 / 1-18-8 / 9-3-3 / 0-0-0
ex 17/9 avslutade (HB).
Även törnsångare var tidigare än någonsin; den
första sjöng 27/4 (SA), arten har endast noterats
en gång tidigare här, år 2010. Sång hördes vid
Grönsångare (3)
åtskilliga tillfällen, vanligen anges Välen som lokal
vilket gör summering omöjlig. Mudderfältet har 6 Endast tre gånger svalad: 20/4 sjöng lite otippat
noteringar och där sågs 1 ad som matade minst 2 en strof vid obskullen. (HB), sång 10/5 Ö om
årsungar SO om sporthallarna 1/7 (UU). Där hade dansbanan (BK) och slutligen 6/6 en sjungande
den tidigare noterats med sång 7/5 (UU) och 4/8 nära Boulebanan vid Torstens ås (HB).
sågs 1 ex med föda åt ungar (HH). De senare obsarna var oftast vid Mudderfältet där den sista
sågs 22/9 (TK). Detta var näst senast observation Gransångare (97)
då den sågs 24/9 2007 (Uno Unger).
27/3-24/10
‐15

Trädgårdssångare (26)
7/5-26/8
0-0-0 / 0-13-8 / 3-2-0 / 0-0-0
Anlände som det visade sig i observationer 7 maj
till området vid Stora ån (TW), lite tidigare än medeldatum här 12/5. Variationer dock stora mellan

0-0-2 / 27-24-16 / 14-3-7 / 4-0-0
Anlände och sågs först 27/3, inte riktigt tidigast
datum här (23/3 2007) men ändå betydligt tidigare
än för 10 år sedan, en förskjutning med närmare
20 dagar. Med 186 obsar den allmännaste
sångaren, utan tvekan. Summeras reviren (trots
olika datum) blir resultatet följande: Mudderfältet
13/4 6 ex (HB), Torstens ås 18/4 2 ex vägen i NO

+ grillplats i S (SF), Kviberget 21/4 2 ex (TK),
Stora ån 28/4 6 ex från Pilegården utefter Stora ån
(MOL), Kompost 10/5 1 ex (TK), Koloni Askim
10/5 1 ex (TW), Ängåsfältet 10/5 5 ex (UU),
Gjutegårdsängen 15/5 1 ex (JM) = 24 revir.
Oklart hur mycket summering är värd men
det tycks som om ospecade summeringar på 10
ex 20/4 (HB) och 24/4 (SA) knappast är i överkant.
Sång hördes långt in på höstkanten, senast 8/10
vid Komposten (TK). Där hördes lockläte från 1 ex
så sent som 24/10 (HB).

Lövsångare (45)
18/4-3/9
0-0-0 / 10-16-6 / 1-11-1 / 0-0-0
Första ankommande 18/4 Yttre Välen 18/4 (JK),
vilket inte är tidigast genom tidermna - det var
15/4 2009. Gör man en sammanställning på
ankomst sedan 2004 (tidigaste året som svalats)
ser mane tt lustigt mönster. Vartannat år kommer
lövsåpngare senare, vartannat tidigare, vilket
betyder att noggranna undersökningar får fortsatt
öäga rum särskilt i mitten av april.
Efter ankomsten hördes sjungande här och
var. Om max antal revir per angiven plats summeras erhålles föknade bild: S Koloniområdet 2 ex
23/4 (TW), Kviberget 1 ex 8/5 (TK), Torstens ås 3
ex 10/5 (TK), Kompost 3 ex 10/5 (TK), Ängåsfältet
1 ex 10/5 (UU), Muddret 31/5 1 ex (JK) = summa
11 ex. Om det finns en gnutta sanning i detta
skulle gransångaren ha passerat lövsångare som
förstasångare vid Välen. Den 24/4 anges 10 ex i
Välen (SA).
En lövsångare med oerhört märklig sång
hördes 25/5. Sitter i ostkanten av talldungen på
toppen av obskullen (Stallberget) i kanten mot
kolonistugorna (HB). Den satt och sjöng 25/5 på
östra delen av berget och hade en märklig, relativt
kort och lågmäld strof helt olik normal lövsångare.
Hans Börjesson hittade den i förrgår. Inget i utseendet skiljer den från en normal lövsångare (UU).
Kom med föda åt ungar 16/6 (PK). Sång noteras i
augusti vid ett flertal tillfällen, den 26/8 sågs 5 ex
vid Mudderfältet (TK) och samma dag en 1K i en
rönn framför Fågeltornet fångande fjädermygg
(SF, EÅ). Försvann därefter ganska snabbt, senast sedd 3/9 5 ex vid Komposten (TK).

Kungsfågel (20)
13/3-4/4; 17/9-25/12
0-0-2 / 2-0-0 / 0-0-5 / 5-3-3
Vinterfågel som sågs några gånger i början på
året, oklart var i Välen, återkom medio september
och sågs då vid Stallberget med 7 obs, Torstens
ås 3 och Kviberget 3 obsar av totalt 22 obsar. Oftast bara 1-3 ex per gång men några gången 5 ex:
25/9 (HB), 9/10 (HB) och årets sista 25/12 (KJ).

Grå flugsnappare (4)
En sällsynt gäst med inledande besök 19/5 satt en
stund i toppen av en björk på västsidan av Stallberget (UU). Den 28/6 1 ex (GS), 24/7 1 ex (JON)
samt slutligen en födosökande 21/9 vid Hagkroksvägen (TK). Tidigare finns endast 10 fynd från
2003-2009; vågar man gissa att arten kan vara
förbisedd, i vart fall som flyttare?

Svartvit flugsnappare (11)
23/4-31/5
0-0-0 / 3-8-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Sedd vid holkar vid parkering vid Komposten 7/5
(HB, VB), vid dansbanan från 27/4-25/5 (HB) och i
Hästhagen 20/5 (OBW, KW).

Skäggmes (11)
1/1-25/4; 5/11-30/12
2-0-2 / 3-0-0 / 0-0-0 / 0-1-3
Noterad med 1-2 ex under vinter fram till slutet av
april, Mudderängen 1/1 (KJ), I vassbården på östra sidan av Välen strax N om hus 107 6/3 (PK)
och hördes i vassen ganska nära tornet 12/3
(EW). Den 24/4 hördes minst 1 ex vid Stora åns
mynning (SA). Inga sommarobservationer som det
var 2010, sågs inte förrän senhöst då den noterades med 1-2 ex utom 30/12 då 4 ex rapporteras
(GG).

Stjärtmes (1)
Minst ett ex nära kostallet 29/1 (HB). Den sällsyntaste mesen vid Välen, detta var femte fyndet sedan 2003 då den först svalades.

Tofsmes dagar Välen
1961-2011
7
6

Svartmes (1)
1 ex letade mat vid Hagkroksvägen 24/10 (TK).
Svalad årligen sedan 2005 men mycket ojämnt:
typ 2008 9 dagar, 2009 2 dagar.

5

Blåmes (151)

4

1/1-31/12

14-11-16 / 17-11-8 / 7-6-19 / 10-13-19
Den 2/1 fanns minst 5 ex varav 2 besökte fågelmatningen vid kostallet och 3 ex födosökte i vas2
sarna runt Välendammarna (UU). 20 ex rapporteras från Kviberget 8/1 (SF) och ser man på ge1
nomsnitt av samtliga 227 rapporter var det något
0
högre än för talgoxe, 3,5 ex/rapport.
Jan Mar Maj Jul Sep Nov
Mest rapporterad från Kviberget (25 rapporter av 91). Mudderfältet (17) och Torstens ås (15) i
de 91 rapporter av 227 där lokal angivits. Sång
Entita (16)
först vid Torstens ås 4/2 (SF), hördes fram till 8/7
Ängåsfältet (TK). Årsungar från 2/6 då 5 ex födo3/2-22/12
sökte vid Ängåsfältet (TK), 1/7 Minst 5 1K-fåglar i
0-3-4 / 2-0-0 / 0-1-2 / 2-1-1
en kull S om Torstens ås (UU). 26/8 sågs 20 ex
Märks företrädesvis vid vintermatningarna: besök- födosökande (TK), 8/10 15 ex (TK). Mot vintern ut
te 26/2 en fågelmatning vid hus D70 i Askims fri- i vassar: 18/12 minst 3 ex i vassarna vid åmyntidsby i Hult (UU) och 28/2 besökte fågelmatning- ningen (UU, AU). Den 30/12 15 ex (BB).
en vid hus E107 i kolonistugeområdet på östra
sidan av yttre Välen. Sågs från Kviberget (UU).
Sågs även 22/4 på berget N om Marholmen (UU). Talgoxe (129)
Efter att inte ha svalats på fyra månader återkom
hon i augusti på Stallberget, sågs hela året bara 1/1-31/12
en åt gången men 25/9 3 ex Stallberget (HB) och 11-11-16 / 13-13-7 / 4-2-6 / 12-13-21
Sågs under vintern bland annat vid fågelmatningden 1/10 2 ex Hagkroksvägen (TK).
en vid kohagen, 2/1 5 ex (UU) och 10 ex 26/2
(UU). Sång hördes redan 8/1 vid Kviberget (SF)
Talltita (1)
och hördes fram till 7/6 vid Torstens ås (TK). Som
Den 21/11 fanns en talltita vid kohuset (JK). Sjätte mest rapporteras 20 ex (SA), annars mest enstaka
och medeltal per rapport 2,9 ex. Första årsunge
fyndet sedan 1963 - det är långt mellan fynden;
8/7 vid Ängåsfältet (TK), 5 ex vid Hagkroksvägen
senast var 2 ex 9/10 2004 (Stefan Andersson).
31/7 (TK). Där lokal angivits (69 av 177 rapporter)
dominerar Kviberget (23) och Torstens ås (14).
3

Tofsmes (4)

Hagkroksvägen fick besök av en tofsmes 21/9
(TK) och 2 ex 24/10 (TK), den 13-22 fanns 1 ex i
koloniområdet vid Hult (TW, BK). Har setts årligen
sedan 2006, 1-8 gånger per år, nästan alla månader utom maj-juni. Av 30 dagar sedd har 23 varit
på hösten.

Nötväcka (90)
1/1-31/12
11-8-12 / 12-5-2 / 5-6-5 / 5-8-11
Av 123 rapporter var 87 av ensamma fåglar, 29 av
2 fåglar och vid några få tillfällen flera, som mest 6
ex 13/3 (SA) och vid Kviberget 30/12 (BL). Sång

12
10

Törnskatedagar vid
Välen
1966-2011

8
6
4
2
0

hördes men rapporteras endast fyra dagar mellan
28/3-24/4.

Trädkrypare (21)
22/1-8/4; 19/8-22/11
3-3-2 / 1-0-0 / 0-1-3 / 4-3-1
Sågs i olika delar av området, Torstens ås (6 dag),
Stallberget (4) och Torstens ås (5). Oftast har det
handlat om ensamma fåglar, vid fem tillfällen har 2
ex rapporterats, bland annat Torstens ås 30/1-4/2.
Vid Stallberget rapporteras 3 ex 25/9 (BK, HB).

Törnskata (3)
En hona sågs vid Ängåsfältet 27/5 (SA), möjligen
densamma som några dagar senare 31/5 sågs
leta mat ute på muddret vid dom stora träden mot
vasskanten, om man står utefter vägen vid den
stora brunnen och tittar rakt ut på muddret vid
dom små buskarna som är där så kan man se den
rätt bra (rakt ut från tennishallen följ vägen mot
ån.) (JK).Mellan 2-26/8 sågs en 1K-fågel på Mudderfältet vid flera tillfällen (BK, TK). Tidigare observationer här av arten har till 40% varit i maj, den
mesta månaden.

Varfågel (57)
13/1-2/4: 9/10-31/12
2-2-17 / 2-0-0 / 0-0-0 / 2-13-19
En varfågel höll till på och omkring Mudderdeponin till början av april, 23 av vinterns 37 obsar gjordes där. Alltid en ensam fågel även om det den
6/3 rapporteras 1 ex i vassen bakom Tennishallen
(Mudderdeponin) (OBW) och någon timme senare
på Askimsidan från ca 200 m S om kompostdeponin till sydkanten av Gjutegårdsängen (UU).
Dessutom sågs 1 ex 4 dagar vid Komposten, den 6/3 höll 1 ex höll till på Askimsidan från
ca 200 m S om kompostdeponin till sydkanten av
Gjutegårdsängen (UU). Den 15-16/3 fanns 1 ex i
Kolonin (PK).Men Mudderängen dominerade stort.
Jakter sågs ibland som 6/3 då 1 ex flög runt ute på
muddret satte sig en stund, flög och satte sig på
en ny plats, höll på så en stund. (JK). Inga lyckade
jakter sågs dock.
En regelbunden och uppskattad gäst också
under hösten, sågs först 9/10 då den satt ett par
minuter på stängslet till grusplanen intill fågeltornet (TK), därefter sedd vid Mudderfältet utan undantag. Sågs ibland ute på födosök men endast
en rapport om lyckad jakt, 15/12 satt överst i en
buske med en mus i näbben (BR).
Arten har tidigare varit en hgöst tillfällig vintergäst vid Välen, endast svalad 10 dagar till och
med 2010! Återstår att se om det är en tillfällig
förekomst.

Nötskrika (18)
18/1-1/10
1-1-5 / 3-3-1 / 0-0-3 / 1-0-0
Besökare under hela första delen av året, påträffad med 1-2 ex, bland annat några gånger i skogen på Kviberget, Fortfarande kvar och synlig 21/6
(TK) men gjorde därefter en paus till 26/9 då 2 ex
hördes på Stallberget (UU). Har de båda åren
dessförinnan visat ett liknande mönster med 20
resp 15 obsar.
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Kaja (164)
1/1-31/12
14-6-21 / 22-18-11 / 14-14-5 / 12-11-16
Åretruntfågel, den 1/1 vinterbadade 20 ex (SSU).
Lite flockar vid Välen i vintern, 29/1 75 ex (TK) och
2/2 150 ex i Ca 150 ex i en födosökande flock S
på strandängen S om fågeltornet (UU). Rekordsiffran 275 ex nåddes 5/2 (LN). Medeltalet kajor per
obs var 18-20 ex mars-maj, fortfarande 24/5 100
ex (KA) men i juni av naturliga skäl lägre, 8 ex. En
och annan häckade dock i trakten, 2/6 kom en
fågel med mat i näbb åt Ängåsfältet (TK).
Efter häckningen ökade antalet, juli med 12
ex/obs, augusti och september 22 ex. Sydsträck
av 300 ex i ett utspritt morgonsträck.26/9 (4h, UU)
och den 8/10 150 ex som flög över (TK) liksom
200 ex vid Hagkroksvägen 17/10 (TK). Övrig höst
20-30 ex ofta födosökande i beteshagen.

Råka (12)
Skata (150)

13/3-20/10

0-0-5 / 3-3-0 / 0-0-0 / 1
Lite ensamma sträckande råkor sågs 13/3 (JM)
1/1-31/12
och 19/3 (SF) liksom 3 ex 23/3 (HB) och 27/3 SA).
10-8-22 / 16-12-12 / 8-10-9 / 14-12-17
En 2K-fågel sågs vid flera tillfällen 19/3-4/5, oklart
Ofta närvarande både vinter och vår i mindre sällom samma exemplar. Utanför tornet i det stora
skap, i genomsnitt med 2,7 ex/rapport. Bobygge
trädet i kohagen rastade en adult fågel 12/5 (KA,
konstateras 31/3 på icke angiven lokal i området
HB). Slutligen passerade 6 ex åt SV den 20/10
(HL) men det bo som tidigare fanns 2004-2005
medan 3 ex födosökte tillsammans med kajor och
(Uno Unger) alldeles bredvid Fågeltornet finns inte
kråkor i beteshagen mellan fågeltornet och kostalkvar eftersom något p-huvud har kapat träden.
let (UU). Påträffad 80 dagar vid Välen, 52 av desMan kan få vissa vinkar genom att se var par
sa i mars/april.
fanns: par sågs 26/2 på östra sidan av yttre Välen.
(UU), Ett par vid lagården och ett par Kviberget
1/3 (SF), Ett par satt i träden ute på muddret 11/3 Kråka (193)
(JK) och 2 ex födosökte Ängåsfältet 4/4 och 14/4
1/1-31/12
(TK).
Naturligtvis kommer det också skator från 14-10-24 / 22-17-13 / 18-18-10 / 12-13-22
omgivande villabebyggelse, men kogården drar en Närvarande i blygsamma antal, normalt något
del skator lika väl som komposten, där 3 ex sågs tiotal som högst. Ca 30 1/1 badande (SSU), cirka
85 i en födosökande flock ex 2/2, på strandängen
10/5 (TK). Större koncentrationer var 10 ex dels
22/1 (JS, ML, MM), 2/5 (KA) och 12/11 (TK). Den S om fågeltornet (UU). 100 ex 11/3 21 ex badande
26/9 sågs cirka 20 ex varav 16 ex samtidigt vid ett ätande i strandkanten och på ängen, senare vid
fågelkadaver i beteshagen S om fågeltornet (UU). massivt uppflog uppåt minst hundratalet ex (SF).
Genomsnitt per obs var 2,7 ex/besök första halv- Med föda åt ungar vid Kompostdeponi 24/5 (TK).
Cirka 15 upprörda ex 13/6, upprört
året, 3,0 andra halvåret.
flygande omkring över Torstens ås där

uppenbarligen en rovfågel, troligen duvhök,
gömde sig (UU). Antal närvarande per besök
sjönk från maj (8 ex) till juni (4 ex). Detta antal höll
i sig till och med september. Den 5/11 sågs 60 ex
(JE, RE), hösten största svalade antal. Så sent
som 30/12 fanns här 30 ex (BB).
Medelvärde antal/obs låg de fyra kvartalen
på 14, 7, 4 och 9 ex. Antal obsar var 91, 81, 64
och 69 obsar. Arten är samvetsgrant och ofta rapporterad med 305 obsar under året, trots detta inte
mycket om beteendet hos denna vår klurigaste
fågel.

Svartkråka (1)
Den 2/2 sågs ett ex i en födosökande flock med ca
85 gråkråkor och ca 150 kajor på strandängen S
om fågeltornet. Notera att exakt på dagen för ett
år sedan sågs här en svart kråkfågel som av allt
att döma var en svartkråka. Samma ex? (UU, BK).
Svalad en period 2003, även vid enstaka tillfälle
2004, 2008 och 2010.

Korp (33)
1/1-18/12
5-1-5 / 6-2-1 / 0-3-4 / 2-0-4
Vanligen sedd med enstaka fågel flygande förbi,
en handfull gånger var det par. Den 9/4 flög 5 ex
förbi (SA) och den 10/8 flög 8 ex förbi (TW). Samtliga observationer i senhösten var förflygande par.

Stare (163)

arten var flitigt representerad med 20-75 ex månaden ut.
Efter häckningen samlas unga starar på
Välens strandängar, 7/7 sågs 50 ex, övervägande
eller alla var 1K, födosökte i beteshagen på Näsetsidan (UU). Övernattning skedde också här i vassar, 6/7 300 ex kl 19:00 (TK), även senare i juli
sågs liknande antal både tidig morgon och sen
kväll. Ökade med tiden; 11/8 kl 5:40 redovisas 500
ex strax hitom Kviberget (TK) liksom samma afton
(US). Ibland på dagen också: 200 ex 5/9 kl 12:30
(HH). Antal minskade till 40-50 ex i september, i
december något tiotal kvar som födosökte tillsammans med större flockar av björktrast.

Gråsparv (27)
2/1-26/9
2-1-3 / 5-3-8 / 1-2-2 / 0-0-0
Gick på vintern ibland att hitta i kolonin, 26/2 besökte cirka 5 ex en fågelmatning vid hus D70 i
Askims fritidsby i Hult (UU). För övrigt sparsamt
rapporterad under våren med 1-2 ex, 24/5 10 ex
(KA) och 5 ex 28/6 (GS). Senare obsar sker i koloni; 15 ex 25/8 vid Välenkolonin närmast Gjutegårdsängen (BR) och cirka 20 ex 26/9 på Rosenfinksgången (UU). Detta var också årets sista observation av arten vid Välen.

Pilfink (78)
1/1-8/12

5-7-6 / 6-10-13 / 10-10-8 / 2-0-1
Närvarande under vintern på olika platser, ofta i
1/1-31/12
Kolonin vid matningar, 10 ex Kviberget (UU), 2 ex
Askims stugby, Gränsv-Skogsv 3/2 (BK), 3 ex
5-8-27 / 20-21-21 / 18-12-9 / 7-4-11
27/2 matningen vid hus E107 i kolonistugeområRedan på Nyårsdagen fanns starar på stranden
det på östra sidan av yttre Välen (UU), 15 ex 28/2
vid åmynningen (LE). Under januari fanns en
vid fågelmatning på Borghamnsgatan 21 (UU), 1/4
handfull starar i området, ökade till något tiotal
2 ex vid hus 55 i korsningen Rosenfinks- och Flugunder februari, som mest 19 ex 8/2 (KJ). Första
snapparegången (BK).
veckan i mars fanns cirka 50 ex (TK, VBA, BK).
Under sommaren sedd vid Välendammar
Därefter minskning för att åter öka med 60 ex 20/3
och runt fågeltornet med 2-5 ex, den 6/7 7 1K
(TJO ), 50 ex 24/3 (JH) och 40 ex 8/4 (OBW,
(TK), 24/8 8 ex satt på staketet till bollplanen (BO).
KW). Bo med ungar hördes på Kviberget 26/5
(TK) och 5/6 sågs 20 utflugna ungar (OBW, KW) Antal ökade, 40 ex sågs 5/9 (BK) och 20 ex 21/9
(TK). Bland årets sista var 2 ex 26/9 tillsammans
och 25 ex 7/6 (BO). Den 14/6 fanns 75 starar i
beteshagen av dessa högst tiotalet adulta, övriga med ca 20 gråsparvar på Rosenfinksgången UU).
årsungar (SF). Den 22/6 svalas 125 ex (HB) och

Bofink (80)
1/1-23/12

Steglits (47)

1/1-31/12

2-0-1 / 9-5-1 / 0-1-8 / 7-7-6
En ganska pålitlig lokal för att se denna granna
9-8-10 / 16-14-11 / 0-3-5 / 3-0-1
art, under våren svalad med 1-3 ex, ofta från MudRunt kornas fågelbord fanns hela vintern några
bofinkar, 8/1 beräknat till 10 ex (SF), 4/2 räknat 8 derfältet men ofta runt fågeltornet. Den 12/9 1 par
ex (SF). Första vårsång 2/3 Sjöng för fullt. Det är med 4 ännu födotiggande årsungar i juvenil dräkt.
Flocken besökte en stor kardborreplanta och tistvår! (PK). Nordsträck av 50 ex 2/4 (3h, SA). Alla
beräkningar på antal sjungande hanar vid Välen är lar mellan fågeltornet och Kannebäcksplan (UU).
Flera rapporter från detta område fram till 8/10 då
på 1-2 hanar, dock 4 sjungande 2/4 (SA). Sång
fram till 23/6 därefter saknas art på Svalan för två 2 ex födosökte på ett större kardborreplanta vid
månader. Sydsträck med 700 ex 17-26/8 (8h, HB, Kannebäcksplans NV-hörn precis intill där dagTK, UU). Enda vinterobs födosökande hona Kvi- vattnet från Kannebäck mynnar uppströms Välendammarna. (UU)
berget 23/12 (BR).
I de fall när lokal angivits (18/59) dominerar
Mudderfältet (13) stort, det gällde främst på hösBergfink (14)
ten med mogna kardborrar. Mellan 19/10-14/11
rapporteras 10-30 ex med 30 ex 23/10 (TK) som
8/1-25/4; 17/9-22/11
högsta antal och 11 ex 14/11 som sista observa4-3-2 / 0-0-0 / 0-0-3 / 1-1-0
tion - därefter sågs 3-6 ex sågs vid Muddret med
Vintertid sågs 1 ex vid kornas fågelbord, för övrigt ett undantag: 14/12 besökte 6 ex tillfälligt ett bevid villor vid Kviberget och deras fågelmatningar, stånd med åkertistlar för födosök 20-30 m S om
som mest 10 ex 8/1 (SF). Sista för våren 25/4
fågeltornet (UU).
(TW), åter 17/9 då 5 ex sträckte S (HB). Sträck
även konstaterat 26/9 av 20 ex (UU) och 8/10 av
Grönsiska (31)
25 ex (TK).

Grönfink (102)

7/1-31/12

1-4-3 / 5-2-1 / 0-0-6 / 2-4-3
Enstaka vinterfynd, bland annat ett par som 28/2
1/1-31/12
besökte fågelmatning på Borghamnsgatan 21
10-9-17 / 13-12-6 / 7-6-2 / 4-7-9
(UU), 1 ex vid fågelmatning vid kohage 23/3 (UU).
Närvaron högst under första kvartalet, 7,6 ex/
Den 13/4 70 ex vid Mudderfältet (TW) och samma
rapport, resten av året ganska jämnt 3-4 ex/besök. dag 150 ex Välen (HB). Totalt 461 ex räknades
Vid villorna på Kvibergets norra sluttning cirka 40 sydsträckande 17-26/9 på 13 obstimmar, med 200
ex 8/1, dessutom nere i trädridån vid muddret
ex 17/9 som högsta antal (2h, HB)..
(SF). Samma plats 26/2 cirka 30 ex, satt i några
trädtoppar på Kviberget.(UU).
Den 28/2 cirka 25 ex, besökte fågelmatnin- Hämpling (31)
gar vid Klaghamnsgatan och Borghamnsgatan
27/3-9/10
(UU). 1/3 25 ex dels ute på Deponin vid Tennis0-0-2 / 9-4-0 / 6-5-4 / 1-0-0
hallen, 2 honor plockade upp vita fjädrar, del i
Tidigaste fynd av arten har på senare år infallit
uppvaktning? Lite senare Kviberget lyfte 3 grönsista veckan i mars; så också i år. 1 ex flög förbi
finkar från enbuskage där. Sång på flera ställen
(SF). Sång hördes på flera platser 26/3-21/7 men 37/3 (TK). Sågs sedan enstaka in i maj de flesta
överflygande i små sällskap 1-3 ex, mellan 16inga konkreta häcknings-fynd finns. Arten har
ännu inte konstaterats häcka vid Välen. Den 18/8 21/5 6-9 ex rapporterade från Mudderfältet, höll till
i kanten mot Kviberget till. Ett par fåglar satt och
höstens högsta antal 20 ex I trädtopparna mitt
sjöng i träden (HB). Sågs 17/7-9/8 på Vadarstranemot Proletärens klubbstuga.(BR).

Vinterhämpling Välen 19612011
12
10

av brunsiska i spelflykt över lövskogen i sydvästra
delen av Ängåsfältet (UU). Den 19/5 en brunsiska
i sångflykt över Stallberget vid ett par tillfällen
(UU). Sydsträck 17/9 av 20 ex (HB) och 26/9
minst 10 ex, ej alla på en gång,, troligen brunsiskor (UU). Den 30/12 20 ex vid Kompostdeponin
(TK).

Bändelkorsnäbb (2)

8

Lockläte över Hagkroksvägen 21/9 (TK) samt 7 ex
sträckande söder 11/12 Kl 14:11 något oväntat,
drog förbi lågt när vi gick på cykelbanan på väg
tillbaka från kostallet. Lockade för fullt med både
det vanliga korsnäbbslätet och trumpetlätet (SS).

6
4

Mindre korsnäbb (6)

0

Sågs förbiflygande ensamma eller i små grupper
främst under tidig vår, först 30/1 (HB), sedan flera
gånger i mars med 1-2 ex. En tidig höstobs 27/8
då 4 ex flög förbi (TK).
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den och strandängen utanför fågeltornet (BK, CJ,
UU). Blygsamt noterad på sydsträck med 3 ex
17/9 (HB) och 2 ex 26/9 (UU).

Vinterhämpling (6)

Domherre (45)
1/1-25/3; 9/10-31/12

10-7-10 / 0-0-0 / 0-0-0 / 3-6-9
Genuin vinterfågel vid Välen, med 2,6 ex/obs. Av
15/10-6/11
55 obsar var 14 ensamfåglar och 21 par. Den 15/1
0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 5-1-0
6 födosökare vid Kviberget (BK), 2 hane och 4
En senhöstart vid Välen detta år, 4 ex sträckte S hona vid Sporthallen 4/3 (JK). Småsjungande
15/10 över båthamnen ut över Marholmen (HB),
hane vid Torstens ås 23/2 (HB) och i ett träd strax
18 ex sträckte S Kviberget (TK) och 4 ex letade
S om Kompostdeponin på Askimsidan 3/3 (UU).
mat på Mudderfältet 24/10 (KJ). Arten är nyligen Sydsträck av 7 ex 1/11, De passerade över berget
noterad som årsviss vid Välen, 5 fynd har svalats N om Marholmen 16:15 och fortsatte söderut över
1961-2006, därefter årsviss med 1-6 fynddagar.
Askimsviken. (UU). Största antal 11 ex som flög
Hälften (10) av alla 21 fynd har infallit i oktober, 4 i över 30/12 (BB).
april.

Gråsiska (39)
1/1-31/12
3-2-3 / 10-8-1 / 1-0-6 / 3-1-1
Vintergäst med 1-2 ex, dock 21/2 4 ex Kviberget
(BK). Gråsiska 22/4 i spelflykt N om kolonistugeområdet i Hult, troligen brunsiska (UU), vid Torstens ås 24/4 (TK) och vid Kompostdeponin 7/6
(TK). Under bästa häckningstid sågs även 2 par

Stenknäck (11)
1/1-14/5; 17/9-31/12
2-1-0 / 2-2-0 / 0-0-2 / 0-1-1
Sporadiskt sedd med ensamma fåglar på lite olika
platser, Hult, Sporthall, Kompostdeponi, Obskullen. En gång med 3 ex 17/9 (HB). Första gången
noterad här 2004, därefter svalad 45 dagar, med
mellan 3-18 gånger/år.

Lappsparv (1)
Lockläte hördes vid Hagkroksvägen 21/9 (TK).
Noterad tidigare 3 gånger på sträck 2002-2010
senast 8/10 2010 (Hans Börjesson).

Gulsparv (36)
1/1-13/11
13-7-9 / 0-0-0 / 1-1-1 / 3-1-0
En riktig vinterfågel här, främst vid kohuset. 2/1
sågs 5 ex vid fågelmatning därstädes (SP, CPE),
dagen före hade 10 ex setts (KJ), möjligen där.
Den 8/1 fanns 10 ex vid Kviberget i sluttningar
med Rhododendron (SF). Enstaka kvar vid fågelmatning hos kor till mitten av mars, vid Sporthall 6
ex 12/3 lite sång hördes även (EW). Några få
sommarobsar av ensamma fåglar och några förbiflygande ensamma fåglar i senhösten fullständigar
listan.

Sävsparv (120)
(7/1)-5/3-11/12
3-0-11 / 21-23-24 /14-9-6 / 3-3-1
Några få vinterobservationer gjordes vid Stora ån,
22/1 2 ex i vassen cirka 100 m nedströms blå bron

(PB). Vårflyttarna kan förmodas ha anlänt i början
av mars, i vart fall sågs den förste vid Mudderfältet
5/3 (EF, BS). Därefter sågs de vid praktiskt taget
varje besök och svalas med 1-3 ex. Första sång
kom 19/3 (VT), under våren till och med juni finns
63 sångrapporter (av totalt 137 reports).
Antalet sjungande hanar är har ibland angivits från olika lokaler: Mudderfältet 1 ex 26/3 (TK),
Gjutegårdsängen 5 ex 3/4 (HB), 4/5 1 ex vass nedanför Obskullen (HB), 1 ex i vass SO Torstens ås
7/5 (UU), 2 ex i vass nedanför tornet 10/5 (BO),
samma dag hane vid Komposten (TK), Välendammar 1 ex 28/5 (UU) och 2/6 sågs samtidigt 3
sjungande hanar i vassen vid åmynningen (UU).
Ger totalt 14 sjungande hanar vilket säkert är i
underkant.
Läge för en totalinventering nästa vår? Förutom de sjungande hanarna, gissningsvis 30-35
totalt finns inga skarpare häckningsindicier, varken
bobygge eller matning har iakttagits. Och tro det
eller ej: sävsparv är enligt Svalan aldrig konstaterad säkert/troligt häckande vid Välen...
Den 5/7 rapporteras 6 ex (KA), därefter ses
bara enstaka. Den 17/9 5 ex Gjutegårdsängen,
mot senhösten få obsar. Den 11/12 fanns 1 ex
(BK). Decemberobsar av sävsparv sker inte varje
år, men har blivit vanligare på senare år. Totalt har
15 dagar svalats.

