Stora Amundöns fåglar 2012
Stig Fredriksson

Sällan ses många vadare på Stora Amundön stränder,
Dock ändå nästan lika många arter totalt
som en bra dag nere i Halland.
Detta år sågs 25 av lokalens 30 arter
Gluttsnäppa i Hästhagen
16 augusti 2012

Fåglar på Stora Amundön 2012
Stora Amundön är en fågellokal med många miljöer på ganska liten yta och därav
följande blandade fågelupplevelser. Trafiken är på gott avstånd, morgontimmarna
kan vara mycket stilla. Trots alla förtjänster är det ändå en ganska glest besökt lokal, det framgår när man sätter samman en rapport som denna. Den bygger på observationer på Artportalen Svalan. Lokalen besöktes i genomsnitt ungefär varannan
dag, av totalt 130 svalare (rapportörer på Svalan) med stor variation under året.
Flest rapporter i mars, flest besöksdagar i augusti. Fortfarande är rapporterna ofta
oprecisa utan att plats anges. Fortfarande finns det säkert ett och annat att upptäcka vad gäller häckfågelfaunan.
Liksom tidigare har observationer med kommentarer och något så när precisa
lokalangivelser prioriterats, ofta har direktcitat använts. De rapportörer som inte
finns med i följande lista har ändå bidragit till kalenderuppgifter vid artöversikterna.
Hör av dig om du tycker något, ser något som är fel eller rätt.
Som den uppmärksamme ser är rapporten något försenad. Jag vet inte om
och hur den används, men tycker för egen del att den tillfredsställer ett behov hos
mig. Därför blev faktiskt också denna årsrapport till. Får se hur det blir framöver.
Kära hälsningar
Stig Fredriksson
Majorna 28/12 2015
www.naturstig.se
naturstig@comhem.se
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Karta från Svalan: använd den gärna för dina rapporter.
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Alfågel, berguv, bivråk, domherre, dubbelbeckasin, grönsångare, göktyta, havssula, jorduggla, mindre sångsvan, prutgås, råka, skärfläcka, småspov, stenfalk,
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Arter sedda Amundön
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Arter sedda en enda gång 2012
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Knölsvan (4)
Vitkindad gås (3)
Kanadagås (10)
Småskrake (22)
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Häger (28)
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Gräsand (13)
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Skrattmås (21)
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Stig Fredriksson (3)
Thomas Karlsson (8)
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Ove Ferling (ny)
Stefan Svanberg (9)
Bert Olsson (ny)
Elon Wismén (ny)
Jan Krantz (8)

2000

Svalare
Rapporter
Arter
Obsdagar
Endagsarter
Förstagångsart

Amundöligan arter 2012
Placering år 2011 inom parentes

Knölsvan (89)

Bläsgås (2)

Den 11/3 4 ex tillsammans med mindre sångsvan.
(LL). Den 16/4 1 2K sträckte förbi i ensam maje12-7-14 / 8-3-5 / 5-3-5 / 9-13-5
stät alldeles utanför Drags näsa kl 08:46. Höll först
I Kungsviken frodades knölsvanar i början av
en SO sträckriktning ner mot Killingsholmen, men
januari innan isen lade sig, runt 50 ad, 6 juv i
början av månaden som mot slutet av januari var vek sedan av i en mera sydlig bana. Oväntat! (SS)
Endast sedd en gång tidigare här, 13/4 1977 då
nära det dubbla, som efterhand ökade till 80 ad,
15 juv 22/1 (MO, MD). Minskade sedan snart, och 11 ex sträckte NO (Ulf Lindell).
8 2K-fåglar låg mer för sig själva i Kungsviken
11/3 (SF, BL). Den 14/3 rastade 80 ex (JG, DK).
Grågås (43)
Antalet 2K-fåglar ökade, 4/4 27 ex, 10 ex S om
bron samt 17 ex i Kungsviken, fördelat på 7 ad
6/1-23/10
samt 20 2K (MO, MD). 2 ad med en 2K sträckte
3-2-18 / 6-5-2 / 2-1-0 / 4-0-0
förbi 22/4 (JM). 31/5 sågs 2 ad söder om bron,
Årets första var 9 ex åt söder i kall januari 6/1
med 2 ungar krickstora (SF, CC). I Kungsviken
(SM, JKR), sågs sedan i små antal till 20 ex kom
fanns 19/5 2 ad med 2 andstora ungar, den ene
åt NO 2/3 (JS). Den 8/3 var det mycket rörelser
helt vit tillsammans med grått syskon sk polish
bland gässen, flög omkring, 11/3 kom 10 ex över
swan (AN). Summerat 15/7 1 par med 2 ungar i
Norra viken (JM) och 8 ex med en stor flock sångviken S om bron samt 1 par med 2 ungar i
svan över Kungsviken (SF, BL). Några få par höll
Kungsviken (MO, MD). Ökning igen fram mot höst: till på ängarna betade, 25/4 par med 5 små ungar
50 ad, 6 1K 17/10 (TK), 8/11 38 ex i viken S om
(LN) som 31/5 hade blivit tre kullar 3,3 och 5 ungHästhagen (LP) och 75 ad + 5 årsungar i
ar (SF, CC). Lite sydsträck 19 ex 3/7 (OW), 24 ex
Kungsviken 10/12 (UU).
16/8 (SF) och slutligen 160 rapporterade som förbiflygande 23/10 (OF).

2/1-28/12

Mindre sångsvan (1)

Tillsammans med sångsvanar och bläsgäss kom
9, ev 10 ex på sträck 11/3 (LL).

Sångsvan (25)

Grågås x kanadagås (6)
14/6-3/9
0-0-0 / 2-1-0 / 2-0-1 / 0-0-0
2 ex på Strandängen 16/4 (SS), övriga observationer var av 1 ex, oftast med kanadagäss.

4/1-2/12
7-3-10 / 0-0-0 / 0-0-0 / 1-3-1
Nu var det som det var förr: sångsvan på senvintern, sista sågs i slutet av mars, därefter uppehåll
till slutet av oktober... inga sommarsvanar detta år.
Den 6/1 15 ex SV, den 8/1 sträckte 2 ad 4 juv, 2
ad 5 juv, 15, 15, 8, 4 ex förbi sågs av flera observatörer. Is i inre Västergötland jagar iväg dem.
Nordsträck med 29 ex 2/3 (JS, JG) och 90 ex N
11/3 (SF, BL), 9 ex 12/3 (BA), 14 ex 12/3 (HW)
och 25 ex 21/3 (HW). Höstflockar åt S 11 9/10
(HH), 21 ex 10/10 (BK) och 12 ex 2/12 (UU).

Sädgås (2)
Den 7/11 sträckte 19 ex åt S (SK) och 9/11 46 ex
(BR).

Prutgås (1)
1 ex gjorde ett par varv runt Havshuvudet 19/6
(OF).

Vitkindad gås (88)
10/3-6/10
0-0-19 / 16-11-8 / 16-17-0 / 1-0-0
En karaktärsart under sommarhalvåret. Anlände
10/3 i början 12 ad, ungefär tiotalet till slutet av
mars då 47 ex räknades 28/3 (BA), 6/4 53 ex
(EW). Nordsträck 25+30 ex 15/4 (SK). Första 3
ungar sågs med 30 ad 9/5 (JM, AJ, LN), Sedan
ökade antalet kullar, 31/5 4 kullar Hästhagen i olika åldrar, 1,3,4 och 5 pulli och tre kullar i Kungsvi-

ken med 2,3 och 4 ungar, sam ut från stranden
när vi kom, ut mot Ryggåsholmen (SF, CC).
Den 10/6 räknades 11 familjer med som det
såg ut 3x1 p, 3x2 p, 3x3p och 2x4p alltså totalt 26
ungar, men en del ungar sågs inte i gräset. Åren
2009-11 tycks här ha varit omkring 6 kullar. (SF,
BA). Sedan fick det bli klumpsummor: 3/7 105 ex
ungar uppvuxna gick ej att se åldrar (SF). Det var
årets högsta antal. 1/8 fortfarande 80 ex (CP),
därefter endast något tiotal kvar tills avfärden
31/8. En sen obs med 2 ex 6/10 (SS, EW, JN) var
tredje oktoberobservation för arten här, förra
gången var 27 ex 6/10 2002 (Stig Fredriksson).

[Dvärgkanadagås] (1)
Enda besöket av denna lilla förrymda minigås var
20/8 då 1 ex rastade med de vitkindade (SM).

Kanadagås (84)
6/1-20/12
3-1-19 / 9-7-3 / 5-9-2 / 10-10-2
Den 8/1 flög 24 ex åt SV (JE, RE) och i stort sett
saknades de här tills mitten av mars när våren
kom, 17/3 9 ex i Hästhagen och 1 par på
Strandängen N därom (UU). Ett eller några par till
9/5 då ett par med 3 pulli sågs i kanalen (LN).
Antal ökade till 4 ad med två kullar, 13 pulli 30/5
(EW), 21/6 var vid Kungsviken 31 ad med 26
ungar. Ute i sundet syd om Drags näsa låg 2 ad
och 17 ganska stora ungar, som små
miniversioner helt utfärgade, in mot norra stranden
4 ad och 15 halvvuxna ungar.Summa 95, årets
maxsumma. (SF, BL). Fortfarande 23/8 80 ex
kvar, Strandängen (LP). 7/9 40 ex Hästhagen
(TK), därefter högst något tiotal hela hösten i vart
fall november ut.

Bläsand /6)
16/4-28/9
0-0-0 / 1-0-1 / 0-2-2 / 0-0-0
Ett förbisträckande par 16/4 (SS), följt av 1-4 besökare vid några tillfällen sommar/höst. Medelvärde 5.5 obs/år 2003-2011.

Snatterand (2)
2 ex rastade i kanalen utanför Hästhagen 14-15/7
(EW, LL). Sjätte gången artens svalas här.

Kricka (47)
8/3-10/11
0-0-9 / 11-1-0 / 0-10-10 / 4-2-0
Länge sågs ett par men 10/4 7 ex, 3 hanar + 4
honor i en flock mellan Amundöarna (UU). Några
gånger till flera, 3 par 14/4 (SS) och 9 ex 19/4
(SK). Från augusti höll en grupp på upp till tiotalet
krickor till i kanalen, ibland i den damm som ofta
bildas i Hästhagen. Minskade i mitten av oktober,
5 ex kvar till 10/11 (GG) vilket bara hänt två år
tidigare, 2002 och 2011. Den 14/11 fanns 35 ex
vid Hästhagen och 48 ex Strandängen (TK).

Gräsand (73)
2/1-7/12
8-3-17 / 3-3-3 / 5-9-4 / 10-7-1
Vinterförekomst med upp till 80 ex i januari, 8/1 80
ex (SF, BL), sedan minskning till något tiotal fram
till hösten då 39 ex sågs 31/7 (TK) och 66 ex vid
Hästhagen 16/8 (SF). .

Brunand (2)

Gravand (47)

1 ex 6/1 (SM, JKR), hane i Kungsviken 10/12 tillsammans med några viggar (UU).

2/3-13/7

Vigg (8)

0-0-17 / 14-10-4 / 2-0-0 / 0-0-0
Tidigaste ankomst i mars, det finns dock ett tiotal
februarifynd av arten här. 1-2 par hela våren, någon gång lite fler: 24-26/3 13 ex i kanalen (EW,
HW). 16/4 sträckte 5 ex förbi Drags näsa S (SS).
Ett par till den 26/6 (OF), ensam fågel ett par
veckor till.

4/1-10/12
5-0-1 / 0-0-1 / 0-0-0 / 0-0-1
Rapport på 100 ex 4/1 (SM, JR) var troligen i
Kungsviken, artens stamställe på ön där 22/1 32
ex sågs (HW) och 45 ex 10/12 (UU),

Bergand (2)

Salskrake (6)

Hane i Kungsviken 8/1 (SF, BL), den 16/11 sågs
1K hona någonstans på Amundön (ML).

6/1-11/3; 10/12
3-0-2 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-1
Efter att inte alls ha rapporterats här år 2011 (sågs
dock längre söderut) sågs de åter några gånger
efter nyåret med 4-8 ex, samt med några ex i
Kungsviken i mars. En lite större samling 10/12 i
Kungsviken, 11 hanar + 4 honor, flera av hanarna
ännu ej helt utfärgade (UU).

Ejder (48)
2/1-24/11
7-2-7 / 6-4-2 / 4-1-2 / 6-7-0
Under vintermånader 20-40 ex som mest, någon
gång 100 ex 14/3 (JG, DK). Hona med 2 ungar
högst en vecka gamla ute vid Havshuvudet 29/4
hade tio uppvaktande hanar omkring sig (SF, BL)
I Drottningviken hona med 5 ungar 30/5 (EW),
21/6 några honor med 5 pulli vid Drottningviken,
samt 7 pulli vid Havshuvudet på skär /SF, BL).
Resten sommaren och hösten 10-20 ex på en
vandring.

Alfågel (1)
Ett par kom landade vid Havshuvudet i en ejderflock,drog vidare efter 10 min (OF). Fynd 9.

Sjöorre (2)

Småskrake (83)
2/1-10/12
8-5-12 / 9-4-4 / 7-4-5 / 10-13-2
Ständigt närvarande, även mitt i vintern. Kungsviken 8/1 3 par var för sig samt liten grupp med 3
hanar runt en hona (SF, BL). För övrigt 20-30 ex
då de räknades ordentligt. Den 4/4 i Norra viken 7
hane, 3 hona, mycket bråkande om honorna (SF).
Resultatet sågs 15/7 då hona låg på reveln S om
bron, hade två ungar vid sin sida (MO, MD). Dessa rapporteras också från Norra viken 10/8 (EW,
OB), ny hona med 15 ungar den 16/8 (JK, BO).
Inga ytterligare rapporter om ungarna.

Den 2/1 sågs 4 honfärgade (BB, OW), 22/4 sträck- Storskrake (52)
te 4 ex S vid Havshuvudet (HW). Ses årligen med
1-3 fynd.
2/1-10/12
9-5-12 / 4-1-1 / 0-1-1 / 7-9-2
Sågs vanligen några par på en vandring runt ön,
Svärta (1)
den 28/8 dock 19 ex (PK, IS) och 14/3 25 ex i
Drottningviken. En flock med 1 hane och 8 honor
Honfärgad noterad den 2/1 (BB, OW). Fynd 13.
fiskade i kanalen 8/3 (MO), den 17/3 fanns bara
honorna kvar (UU). Fiskeförsök sågs ibland, den
Knipa (56)
20/10 sågs en hane kämpade med en ganska rejäl plattfisk (SK). Inga ungar rapporterade, en in2/1-20/12
sjöart, har aldrig svalats med ungar här.
10-6-12 / 1-2-1 / 2-0-2 / 5-10-5
Rapporterade 400 ex 6/1 (SM, JKR) och 300 ex
22/1 (MO, MD) i Kungsviken men sedan frös vikarna och kvar sågs 47 ex längs ute i sundet vid
Drags näsa var det fortfarande öppet (SF). Antal
varierade därefter, 11/3 250 ex väl spridda över
hela Kungsviken, flög ofta upp, allmän oro, uppvaktningar. (SF, BL). Sedan minskade antal
snabbt, i stort sett borta under sommaren, annars
10-20 ex. Åter lite flera 10/12, ca 200 ex i Kungsviken, en stor del var årsungar (UU).

Fasan (17)
12/3-28/9
0-0-6 / 5-5-0 / 0-0-1 / 0-0-0
Denna art har vissa år en egendomlig förekomst,
så också i år: ses enbart under sommarhalvåret,
är fasan i själva verket flyttfågel? Par svalat 14/3 i
hagen (JG, DK) annars enbart hanar (7 dagar)
och ingen hona. Hanar hördes spela 10 av dagarna 31/3-31/5, sågs ytterst sällan, endast 28/9 "en
helmörk sak" i Hästhagen (SS).

Gråhakedopping utanför Havshuvudet 6/11 2012

Smålom (7)

Smådopping (7)

2/1-5/11

7/1; 25/10-20/12

4-0-0 / 0-1-0 / 0-0-0 / 1-1-0
I Askimsviken utanför ön rastande, med 4 ex 7/1
(CL, MH), Översträck 26/5 1 ex SV (HW) och 6/10
1 ex V (SS). Ad och juv i Drottningviken 5/11 (AO).

1-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 1-4-1
En enda observation början av året, 7/1 i kanalen
(HW). Övriga på senhösten i kanalen 1/11 2 ex
(OF) kvar några dagar, Kungsviken 1 ex 25/10
(EÖ) och 2 ex 20/12 (TW), Norra viken några ggr.

Storlom (4)
Ensamfåglar S om Havshuvudet 8/1 (flera), 22/4
(HW), 9/11 (ML). Dessuutom en översträckande
fågel åt N 13/4 (LC).

Skäggdopping (17)
2/1-26/12

6-1-4 / 2-0-0 / 0-0-0 / 1-1-2
I havet utanför Havshuvudet 1-2 ex i vintern, 4/3 2
ex 1 ex i vdr + 1 ex i sdr sågs från Havshuvudet
Vitnäbbad islom (1)
(MO). Udda sommarobs 15/7 (BO), endast svalad
Låg öster om Flatskären-Juteskär, stor och grå,
en gång tidigare i juli, 29/7 2007 (Mikael Forstrolig 1K, det mest frapperande med den var den man). Blev fler senare på våren, 7 ex 11/3 (LL)
stora ljusa näbben, svagt uppåtriktad, lyste gulvit i minskade till 5 ex 21/4 (SK). 1-2 ex några ggr från
solen (SF).
14/10.

Gråhakedopping (8)
12/4; 20/10-11/11
0-0-0 / 1-0-0 / 0-0-0 / 1-6-0
Lite fler observationer än vanligt, medel 20052011 är 2 fåglar. Förutom en vårfågel 12/4 (OF,
PA) sågs 1 ex sågs 20/10 i Norra viken utanför
Havshuvudet (LL). Därefter kvar till 11/11 NO om
Havshuvudet.

Svarthakedopping (1)
En 1K-fågel i sundet mellan lilla o stora Amundön
20/8 (SM). Sjunde fynd efter år 2000, inte årlig,
senast ett par 26/4 2011 (Ove Ferling).

höjd med Stora Amundön (OF, BR). 1/12 20 ex i
Norra viken (LP). Liknande ansamlingar har tillfälligt setts här, men aldrig så länge och alltid i juliseptember.

Bivråk (1)
Enda observationen 1 ex 10/8 (LL). År 2005-2011
sågs arten i snitt 2 ggr/år, oftast i augustiseptember, 6 av 15 dagar.

Brun kärrhök (5)

Hane sågs 21/3, den hittills tidigast sedda här
(SB). Hona sträckte 13/4 (LC) och hane letade
mat 23/4 i området ca. 200 m sydost om HavshuStormfågel (1)
vudet (HW). Hane letade mat Strandängen 17/5
1 ex flög förbi 2/1 Hans Wahlberg. Tidigare svalad (HW). 1 ex observerat 11/8 någonstans (OF). Antal svalade dagar har varit tämligen konstant med
januari 2005 och 2007.
3-8 dagar sedan 2005. Dagar har varit väl fördelade april-september med färre på sommaren.

Havssula (1)

Den 4/1 flög 1 ex förbi Havshuvudet - första fynd Duvhök (5)
på denna lokal. Senare på hösten hittades en död
havssula vid Marholmen längre in i Askimsviken. Den 8/3 var en duvhök ute och flög (JK, JK, BO)
samt sågs även den 11/3 (LL). Sågs även ett par
Ny art för lokalen.
gånger i augusti. Ses i medeltal 5 ggr/år, i stort
sett hela året utom sommarmånaderna.

Storskarv (60)
2/1-20/12

7-2-6 / 3-1-3 / 6-12-4 / 7-7-2
Åretruntfågel, under september-mars ibland 20-30
ex ute vid Havshuvudet, i Kungsviken vanligen 2
ex på den lilla centrala ön. Då och då någon på
besök i kanalen in mot land. Bytesval antecknat
3/7 då en av Kungsvikens skarvar hade fångar en
liten plattfisk (SF). Sträck noterat 11/3 6 ex N
Kungsviken (SF, BL) och 12 ex N 12/8 (LP).

Häger (79)

Sparvhök (19)
8/1-23/10
2-1-2 / 2-0-0 / 1-4-1 / 6-0-0
Enstaka sträckare främst på hösten 30/8-14/10 7
ex åt söder, vanligen ensamma. Inga noterade
jaktförsök.

Ormvråk (17)
7/3-7/12

0-0-5 / 1-0-0 / 0-5-2 / 3-0-1
Inga vintervråkar här detta år, vårens fåglar svala2/1-7/12
des först 7/3 1 ex (TK), fram till 13/4 gjordes ytter3-2-4 / 5-2-2 / 11-16-7 / 13-12-2
Sågs vid de flesta besök med 1-2 ex, någon gång ligare några obsar av enstaka vråkar, 13/4 1 ex på
flera: 30/6 4 ex (OF) och 4 ex 28-31/7 (TK), 5 ex väg norrut (LC). Den 18/8 flyktlekte 1 ad + 1 1K i
Hästhagen (SF), sydsträck sågs 29/8 med 8 ex
16/8 (JK, BO). 2 str N 13/4 (LC). Mot slutet av
(OF) och 21 åt S på 30 min 22/9 (HW).
hösten ökade antalet påtagligt, 16 ex 4/11 (LL),
9/11 19 ex kom från norr och vek av mot väster i

Den 18/8 tumlade två ormvråkar runt över Hästhagen en lång stund, i elegant
luftlek. Bedömdes vara en adult fågel och en årsunge.

Fiskgjuse (18)

Strandskata (61)

22/4-31/8

8/3-20/9

0-0-0 / 3-1-3 / 5-6-0 / 0-0-0
Fler besöksdagar än vad som någonsin svalats
tidigare, (2005-2011 10 dag/år). Ensamma fåglar,
vid två tillfälle med fisk: 10/5 med fisk i klorna drog
mot nord-ost (HW) och 10/6 förbi med havstrut
efter sig, åt NO, med byte i klorna (SF, BA).

0-0-14 / 13-8-9 / 15-1-1 / 0-0-0
Första svalades 8/3 på Vardagsexkursion anlände
en vecka tidigare än medeltalet 2000-2011 (15/3).
Sedan sågs 2-5 ex till 22/3 med 9 ex (JS, ML) och
7 ex 24/3: 3 i kanalen utanför Hästhagen, 2 på
strandängens N del, 2 i sundet mot Lilla Amundö
(EW). Fler blev det inte under våren, minskade
snarare, 31/5 kom 4 ex flygande över Strandängen och lockade, ett stycke efter dem strandskata i
spelflykt med långsamma roende vingslag (SF).
Spel även 20/6 (OF), inga andra tecken på häckning. Sist obs 20/9 1 ex (TK), tredje septemberfynd, övriga 3/9 2009 (Stig Fredriksson) och 20/9
2006 (Uno Unger).

Tornfalk (12)
10/3-15/11
0-0-1 / 1-2-3 / 1-0-0 / 3-1-0
Sågs solo då och då över olika delar av ön. Den
30/5 sågs 2 ex som födosökte och flög omkring
över öns centrala delar. Honfärgad sträckte åt S
6/10 (EW, JN).

Stenfalk (1)

Skärfläcka (1)

1 adult upptäcktes mellan Stora och Lilla Amundön
kl 11:00 21/3 (JK) och hann senare under
1 ex flög förbi 17/9 (OF). Helt enligt reglerna: 8 av
samtliga 13 svalade stenfalkar sågs i september. dagen betraktas av 22 intresserade skådare sågs sist kl 19:00 då den stod och sov längst in i
Har sedan 2005 svalats 1-3 dagar/år på Ön.
viken nära bergknallen (MU). Fjärde gången på
Amundön, senast var 20/4 2006 (Stefan SvensPilgrimsfalk (6)
son).
1-0-3 / 0-0-0 / 0-1-0 / 0-0-1
Vårens möten var 1 ex förbi Havshuvudet 4/1
(HW), den 11-24/3 sågs 1 ex vid tre tillfällen vid
Kungsviken - Havshuvudet. Den 20/8 jagade en
1K pilgrimsfalk drillsnäppor (SM), den 10/12 kom
en adult flygande en sväng norrut över Södra
alkärret och strax därefter sågs troligen samma
falk sittande högst upp på träbåken på Stora Torholmen (UU).

Vattenrall (1)
En adult fågel letade mat 3/9 längst nere i Norra
viken, på Lilla Amundöns sida (BO).

Mindre strandpipare (16)
16/4-16/8
0-0-0 / 8-2-0 / 5-1-0 / 0-0-0
Tycks ha anlänt 16/4 då de första 4 ex svalades
(BA). Kvar fram till 23/5 ofta i den lilla blötan i
Hästhagen, med 1-3 ex fram till 23/5 (ME), sedan
åter på höststräck med 2 ex 19/7 (TK) och kvar till
16/8 med 1 ex. (JK, BO)

Större strandpipare (15)
24/3-13/9

0-0-4 / 2-3-0 / 5-0-1 / 0-0-0
En av de först anlända vadarna, kom i slutet på
Sothöna (4)
mars liksom tidigare år. Sågs därefter växelvis
Den 2/1 sågs 20 ex (BB, OW), i kanalen förekom med 1 ex på Strandäng och i Hästhage, 29-31/3 2
1 ex 17/5 (HW) och 10 ex rastade 4/11 (RG, BG). ex, sågs efter 23/5 inte förrän höststräcket kom
Det anges inte var sothönsen befann sig, troligen igång 12/7 med 1 ex (LP). En 1K 13/9 (SS).
var de utanför båthamnen norr om.

Ljungpipare (13)
22/4-29/9
0-0-0 / 1-0-0 / 1-8-3 / 0-0-0
Vårobservationer är mycket ovanliga på Ön; 22/4
sågs 1 ex flyga förbi Havshuvudet (HW). Höstens
fåglar kom redan 13/7 med 1 ex (HW), mellan 113/8 fanns 1-6 ex på ängarna omkring bron, som
mest 6 ex 4/8 (PF). Den 10/8 rastade 1 ad + 2 1K
(EW, OB). Årets sista sågs 29/9, 2 ex på Strandängen (HW).

Dvärgbeckasin
Amundö 2004-2012
16
14
12
10

Kustpipare (2)

8

Den 13/7 rastade 1 ad alldeles söder om bron
(HW), 13/9 rastade en 1K-fågel i samma vik (SS).
Svalats 14 dagar 1998-2011, mest i augusti, 6
dagar.
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Tofsvipa (77)
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4
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26/2-23/10
0-1-18 / 9-5-6 / 14-15-8 / 1-0-0
En av öns karaktärsfåglar om än i försvinnande
antal. Denna vår sågs en förbiflygare 26/2 (DK),
men Öns vipor kom 2/3 , ensam fågel i början; 8/3
var de 4 ex i Hästhagen (HW). Den 21/3 sågs 3
ex, två spelflygande hanar, ömsevis över Hästhagen och Strandängen (SF). Enda observation av
pull gjordes 13/5 på Strandängen (HW), även om
varnande vipor sågs några gånger de följande
veckorna rapporteras inga fler ungar förrän 9/7, 2
ad, 4 juv (EO). Från 12/8-13/9 finns flera rapporter
om 10-15 vipor, ej fler. De sista 3 ex ses 23/10
(OF), det är den senaste oktoberobs som gjorts på
Ön - har dock setts 2 ggr i november...

Spovsnäppa (4)

Kustsnäppa (3)

Brushane (3)

1 ex rastade 11-13/7 (HW), dessutom 1 ex 28/7
(SK). Hittills svalad 1998-2012 i juli (13 dagar),
augusti (7) och september (3).

Kärrsnäppa (4)
4 ex 11/7 söder om bron (HW), dessutom 1 ex
28/7 (SK), 8/9 och 23/9 (HW). Så få kärrsnäppor
har inte setts på 10 år; då detta är en vadarlokal
med ganska få vadare kan det vara en tillfällighet.
Av totalt närmare 100 svalade kärrsnäppedagar
har hälften varit i september.

Rapporterad utan antal 29/4 (MJ), 1 ex 28/9 (SS)
2 ex letade mat i Hästhagen 14/5 (TW, CJ, BA,
GG), en 1K sågs 18/8 (LL) och 1 ex flög förbi 20/9 och 12/10 (HW).
(TK). Setts tidigare 14 dagar på Ön, juli (1), augusti (7) och september (5). Majfyndet var det för- Dvärgbeckasin (3)
sta vårfyndet.
1 ex stöttes 17/3 i södra kanten av havssävsbeståndet på NO-delen av ön (UU). 1 ex i samma
Mosnäppa (3)
område 28/9 (SS) och 12/10 (HW). Svalas vanli3 ex rastade 22/5 i Norra viken (HW), 1 ex i Häst- gen 2-4 ggr/år vilket inte säger så mycket om förehagen även 5/7 (OF) och 31/7 ( HW, JK). Tidigare komst, eftersom den får uppletas aktivt. Ungefär
hälften av 38 dagar har varit i oktober.
finns 9 fynd 1991-2011 i maj och augusti.

Enkelbeckasin (26)
11/1-6/11

med 12 ex åt N 11/4 (HW), 17 åt NO 13/5 (LC)
och 20 åt SV 15/4 (MJ). Den 22/4 och 26/4 passerade 87 ex åt SV och 60 ex åt S (HW). En enda
höstobservation då 1 ex hördes 4/7 (JM).

1-0-1 / 0-0-0 / 0-10-8 / 4-2-0
En vinterfågel 11/1 i den blöta delen av hästhagen
där det växer mycket Juncus-tuvor (UU). En vår- Drillsnäppa (8)
obs ytterligare av 1 ex 23/3 (SS). På sama strand1/5-3/9
äng 12 ex 10/8 (HW) och 16 ex 13/9 (SS), f ö
0-0-0 / 0-3-0 / 0-4-1 / 0-0-0
2-5 ex. Någon i Hästhagen vid något tillfälle.
1-12/5 sågs 1-2 ex vid Kungsviken och Havshuvudet (LL, HW), 4 ex i Kungsviken 8/8 (OF) och 13/8
Dubbelbeckasin (1)
-3/9 1 ex, 2 ex 20/8 blev jagade av pillen, minst en
Den 9/5 19:00-21:30 stöttes 1 ex på ängen i när- av dom undkom genom att dyka ner i vattnet
heten av vassen vid Norra viken. Landade något (SM).
österut. Läckert! (JM, AJ). 1 ex på norra ängen 9/5
21:40-21:55 mellan bergsknallen och våtmarken.
Skogssnäppa (3)
Intensivt spel med hela 25 slag! (IS) Andra fyndet
av arten på Ön, första 20-21/9 2010 (Stefan Svan- Mellan 5-14/7 sågs 1-2 rastande skogssnäppor i
berg).
Hästhagen (PK, IS, HW. LP). Från att tidigare ha
setts 1-2 ggr/år har de setts 7-8 dagar 2009-11,
mest i april och augusti (21 av 33 dagar).

Morkulla (7)
14/3-19/6

0-0-2 / 0-1-3 / 0-0-0 / 0-0-0
Spelflykt 14-16/3 (JG, DK, TK), 3 ex 26/3 (HW).
Även spel 9/5 (JM, AJ) och 8/6 (GG).

Myrspov (10)
22/4-10/9

Svartsnäppa (6)
17/6-10/8
0-0-0 / 0-0-2 / 0-4-0 / 0-0-0
Den 18/6 rastade 3 ex i Norra viken (HW), för övrigt svalas 1 ex 1K i damm i Hästhagen 1/8 (GG)
och stannade kvar några dagar. Närmare hälften
av de 52 obsdagarna har legat i augusti och på
senare år ses arten 5-6 dagar - med undantag av
2010 då 1 ex blev här i tre veckor.

0-0-0 / 1-1-0 / 4-2-2 / 0-0-0
Sydsträckande 1 ex 22/4 i en storspovflock (HW).
En rastade i Hästhagen 12/5 (CC). 11-17/7 1 ex i Gluttsnäppa (62)
Hästhagen (EW), 2-3 ex 8-9/8 (OF) och 1 ex 3/9
19/4-19/10
och 10/9 (OF).
0-0-0 / 7-2-0 / 10-20-16 / 7-0-0
Ständigt närvarande lång tid, under våren med 1-2
Småspov (1)
ex men 3/5 5 ex i Hästhagen (PN). Fler på hösten,
1 ex sågs 17/6 (LL), arten har aldrig tidigare sva- från 1/8 3-5 ex, 10-16/8 11 ex i Norra viken mest
lats här i juni men däremot 10 dagar i maj mellan (HW, OF, SF) sedan 3-4 till oktober sedan ensam.
Den sista sågs 19/10 (ML).
1992-2011.

Storspov (15)

Grönbena (21)

10/4-4/7

30/4-28/8

0-0-0 / 12-2-0 / 1-0-0 / 0-0-0
Denna vår kom vårsträcket av storspov förbi Ön
mellan 10-26/4, med start 10/4 då3 ex passerade
söderut över kanalen 17:50 (UU). Det fortsatte

0-0-0 / 1-3-0 / 8-9-0 / 0-0-0
Först svalad 30/4 3 ex (HW), några majfynd med 8
ex 22/5 i Norra viken som mest, åter 3/7 5 ex str S
(HW) sedan 1-3 ex augusti ut.

4/4-17/9
0-0-0 / 19-16-10 / 14-6-5 / 0-0-0
Kom 4/4, den 14/4 rapport om 6 ex i Norra viken
(HW), därefter 4 ex då coh då; tycktes vara två par
här. Spel noterat från 22/4 (JM) till 9/5 (LN). Mot
sommaren flera, 13 ex 30/5 2 i kanalen mot fastlandet, 11 i norra viken (EW), detta antal sågs senare fram till 11/7 vid flera tillfällen parallellt med
vikens par. Varnande fåglar Strandängen 24/6
(EW), 3/7 (OW) och 14/7 (JM). Häckning icke verifierad. Den 7/9 4 1K-fåglar Strandängen (TK).

Dvärgmås (2)
En 2K-fågel flög förbi 2/1 (BB, OW, HW),
(antagligen vid Havshuvudet/SF) där en ad sågs
4/1 (HW). Sågs här för första gången 2005, ses
mest under vinterhalvåret, 10 av 14 dagar.

Skrattmås (71)
2/1-21/12
1-1-12 / 9-5-7 / 8-12-6 / 5-3-2
Sågs i häpnadsväckande små antal, medelvärde
av 281 rapporter var 3,4 individer och maximala
antalet svalade under året 15 ex den 24/4 (TK).
Årets ungfåglar svalas för första gången 25/7, en
1K tillsammans med 2 ad (EW).

Fiskmås (36)
3/1-20/12
3-0-6 / 7-2-3 / 6-3-1 / 2-1-2
På samma sätt som hos skrattmås i ovanligt små
antal, medelvärde 3,5 ex av 145 svalade observationer. Max 15 ex 4/4 (MO, MD). 1K tillsammans
med 5 ad 31/7 (EW). Några fåglar kvar nästan
ända till nyår, både ad och 1K.

Silltrut (6)

Tretåig mås

St Amundön 2004-2013
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Rödbena (70)

Gråtrut (51)
2/1-10/2
7-3-10 / 4-2-2 / 4-3-2 / 7-5-2
Mer av vinterfågel, första kvartalet svalades 14 ex/
observation, övriga kvartal 4-5 ex. Födosökande
50 ex 25/2 och 7/3 (TK). Ingen notering om vad
söket bestod i men Amundöns gråtrutar är mycket
innovativa. Fåtaliga under sommarhalvåret, åter
35 ex 7/12 vid Havshuvudet.

Havstrut (43)
2/1-24/11
8-1-8 / 5-2-4 / 3-2-2 / 4-4-0
Totalt 35 av 52 observationer var av ensamma
fåglar, men ibland flera. Som mest 7 ex 12/3 (MJ).
När ålder rapporteras är de adulta, inga unga fåglar svalade.

Första för våren 23/3 (MJ), åttonde marsfyndet
Tretåig mås (5)
här. 29/4-11/7 silltrutar vanligen flygande förbi,
ensamma ex utom 9/5 då 4 ex var vid Havsjjhuvu- 4 ex 2/1, adult och en 1K (BB, OW). Den 4/1 flög 6
det (JM, AJ).
ex förbi Havshuvudet (HW) och 1 ex sågs i Kungsviken (KJ). 1 ex kvar 6/1 (SM, JKR), även 1 ad
25/2 (TK). Enda höstobservation 1 ad 16/11 (ML).

Tordmulefynd på St
Amundö 2002-2012

När sågs fisktärnas ffg på
Stora Amundön 2004-2012?
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flög åt S - förbi Havshuvudet (SA). Däremellan
Första gången svalad på Ön 16/1 1983 (Stig Fred- sågs vid nåfgra tillfällen ensamma fåglar vid Norra
viken eller i Drottningviken.
riksson, Barbro Larsson), sedan dröjde det till
2004. Av samtliga 32 svalade observationer till
och med 2013 var 69% i december/januari.

Sillgrissla (18)

Silvertärna (2)

2-22/1; 2/9-14/11

21/4-27/8

Tordmule (13)

6-0-0 / 0-0-0 / 0-0-2 / 5-5-0
1 ex vid Strandängen 12/5 (PB), samt även dagen Vanligen observerad ute id Havshuvudet ensamdärpå med ett icke angivet antal (NG).
ma eller någon gång 2-3 ex, med undantag av 4/1
då cirka 25 ex sågs (HW). Vid några tillfällen inne
vid kanalen, 20/9 (TK) och 6/10 (SS) och slutligen
Fisktärna (30)
14/11 (TK).
0-0-0 / 8-6-5 / 10-1-0 / 0-0-0
Den första svalades 21/4 (BO), vilket är exakt på
medeldatum för ankomst 2004-2013. Därefter
mest enstaka men 9/5 20 ex (JM, AJ). Säsongen
här är kort; den 3/7 10 ex (SF) och 15/7 ovanligt
många, säkert på sydflyttning vilande ut: 6 ex på
reveln S om bron samt 8 ex på ett skär i Kungsviken (MO, MD).

Kentsk tärna (8)
15/4-12/8
0-0-0 / 2-0-2 / 3-1-0 / 0-0-0
Säsongen inleddes md 2 ex som flög förbi Havshuvudet 15/4 (HW) och varade till 12/8 då 2 ex

4/1-16/11
7-0-1 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-5-0
En art som sällan rapporteras här och dessutom
ganska ojämnt fördelat mellan åren. Detta år svalades tordmule ovanligt många dagar, en fortsättning av förekomsten hösten innan. Januariförekomsten var en naturlig fortsättning på förekomsten i december 2012. I genomsnitt 4 ex/obs men
25/1 6 ex sydväst om Stora Amundö. (HW) och 10
ex 7/1 (CG, MH). Förekomst under senhösten
med 1-2 ex/obs, som mest 3 ex utanför Havshuvudet 9/11 (BR). Setts sju av årets månader, flest
dagar i november.

Tobisgrissla (1)

Tordmule per månad
Amundö 2002-2012

Den 15/11 låg 1 ex ett stycke utanför Havshuvudet, svår att se i vågorna men flaxade ibland med
vingarna. Mycket ljus. (SF)

25

Alkekung (5)

20

4-8/11
En alkekung höll till i kanalen innanför Stora
Amundö, ibland fanns den i småbåtshamnen.
Upptäcktes 4/11 kl 12.00 av (HW) och sågs sista
gången 8/11 kl 15.45 (LP). .

15
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Tamduva (2)

5

Denna inte speciellt ovanliga fågel rapporteras
sparsamt från Amundön. Utan angivande av antal
och plats skedde detta 20/2 och 20/3 (MJ).

0

Skogsduva (10)
21/4-3/7
0-0-0 / 4-5-0 / 1-0-0 / 0-0-0
Denna duva häckade tidigare på Amundön och
hörs ibland på vårarna. Detta år noterades sång
av en fågel vid sju tillfällen, i norra delen av Hästhagen inne i ekskogen och kan kanske ha häckat i
år igen. Dock var sångperioden såpass lång, att
det tyder på en ensam spelande hane som inte
fick till det. Sista sångtillfälle så sent att 3/7 (SF).

jan mar maj jul sep nov

Gök (6)
10/5-23/6
I maj juni hördes spelande gök 6 dagar, lokal angiven 15/5 någonstans SV Hästhagen (EW), 26/5
vid Drags näsa (HW) och 23/6 Hästhagen (TK).

Berguv (1)
Rapporterad 5/10 på morgonen (OF).

Ringduva (58)

Kattuggla (6)

2/1-7/12

9/1-4/10

9-5-13 / 9-5-2 / 3-5-2 / 3-1-1
I början på året sågs ofta med 30-60 ex, detta var
en ekollonrik vinter då en del ringduvor hellre
övervintrar än att flyga till Medelhavet. Den 8/1
sågs 50 ex uppe i tät flock möjligen skrämda av
jagande duvhök - enligt sagesmän som vi mötte
(SF, BL). 14/3 30 ex Lyfte samtidigt från skogsdungen (JG, DK). Den 1/2 hördes första vårsången vid Bronsålderplatsen (SF), skulle sedan följas
av 2-5 spelande under våren sommaren i de östra
delarna av ön. Inga bon funna och rapporterade.
Mot slutet av året sågs endast några få ringduvor,
förbiflygande. Detta var inte en vinter med gott om
ekollon.

2-0-0 / 1-1-0 / 1-0-0 / 1-0-0
Spel på morgonen kl 6:30 9/1 och 19/1 (RP), tycks
ha häckat inne i skogen väster om Hästhagen där
den observerades 30/5 (OF) och där koltrast varnade över minst en pull 8/7 (OF). Sågs 4/10 på
dagkvist i Norra alkärret på vandring med Vardagslediga (OA).

Jorduggla (1)
Sträckte norrut över Norra viken 22/4 kl 17.45.
Magnifik uppvisning! Kom lågt över kullen med
enar, gjorde ett varv över viken för att sedan masa
sig över Lilla Amundö, norrut. (JM)

Tornsvala (11)

Sånglärka (37)

30/5-30/8

25/2-30/10

0-0-0 / 0-1-1 / 6-3-0 / 0-0-0
Enstaka på näringssök från närbelägen bebyggelse på fastlandet vid några tillfällen maj juni men fr
a i juli. Lite fler den 28/7 30 ex (MO, MD) och den
31/7 50+40 ex födosökande (HW, LP).

0-2-12 / 1-5-3 / 6-0-5 / 3-0-0
Ensam lärka var först på Strandängen 25/2 (TK),
21 ex åt N 2/3 (JS), enstaka sedda men sång först
21/3 (SF). Därefter rapporteras en sjungande
utom 5/5 då 2 ex (TK), troligen något par även om
bara någon gång 2 ex sågs, annars ensamma
fåglar. Sång hördes så sent som 28/7 sjöng kortvarigt över strandängen mellan Amundöarna (MO,
MD). Några enstaka fåglar på Strandängen 23/913/10.

Göktyta (1)
Spel från Hästhagen 24/4 (TK). Har tidigare svalats 5 ggr på Ön sedan 1985, senast 25/4 2009
(Olof Armini, Johannes Tallroth).

Gröngöling (81)

Berglärka (2)

Den 6/10 sågs 2 ex söder om bron (SM, LL, ST),
den 17/10 sågs 2 ex som höll till på grässlänten
2/1-20/12
sydost om Havshuvudet. (HW, SJ). En sällsynt
6-5-17 / 12-4-1 / 3-10-5 / 9-8-1
gäst, svalad en gång tidigare, 13/3 2002 då 1 ex
Flitigt hörd och spelande vanligen i ental från
Hästhagen och alkärren, några ggr 2 ex och 2/3 3 flög över mot N längst ut på ön (Kristoffer Nilsson).
ex (JS), 14/3 3 ex (JG, DK), ibland 2 ex samtidigt i
Norra alkärret 21/3 (SF). Också grannöns gölingar Backsvala (4)
lade sig i, 21/3 satt en och duellerade med 1 ex på
Lilla Amundö (MO). Inga tecken på häckning, se- 9/5-6/9
0-0-0 / 0-3-0 / 0-0-1 / 0-0-0
nast 2009 (Stig Fredriksson).
Tillfällig besökare 9/5 med 4 ex Hästhagen (JM,
AJ) och 2 ex Ca 100 m. nordost om Kungsviken
Spillkråka (3)
12/5 (HW). Den 6/9 noterades tillfälligt 1 ex i Häst1 ex trummade i västra Hästhagen 7/2 (IV), spel hagen (TK).
rapporteras 26/2 (BN). Lockläte 6/9 (TK).

Större hackspett (52)

Ladusvala (65)
26/4-28/10

0-0-0 / 2-9-6 / 17-16-11 / 4-0-0
Öns allmännaste svala, hästarna i hagen bidra8-7-13 / 6-3-0 / 2-3-0 / 6-2-2
gande
orsak. Första för året 5 ex åt NO 26/4 (SS).
Sågs ofta med 1-2 ex men inte så ofta spel, 1/2
dock 2 ex höll länge på och trumma inåt ekhagar- Därefter dröjde det till 9/5 innan mängderna kom,
na, samt vid Kungsviken (SF), trumning också 4/2 50 ex (JM, AJ), och 40 ex 15/5 i Hästhagen (HW).
(UU). 2 hackspettar slogs handgripligt i centralsko- I juni juli sågs i medeltal 9 ex per besök. Den 29/6
sjöng 1 ex över Strandängen (JM). Antal ölade
gen 15/4 (SF), 31/5 hackspett på tre platser, S
mot hösten, 90 ex 16/8 Ofta nere på den fuktiga
Alkärr, Centralskog, N Alkärr (SF, CC). Inga bostranden nära vattnet, plockade vad som borde
fynd, år 2011 sågs 2 bon.
varit insekter. Ibland in under bron, häckning, ungar kvar i bon? (SF). I augusti 19 ex/observation.
Mindre hackspett (5)
De flesta försvann efter 12/9, då endast enstaka
sågs, den siste så sent som den 28/10 (PSJ).
Vårfynd 1-3/3, dessutom13/5 en födosökande
hona i Södra Alkärret (NL). 1 ex 8/10 och slutligen
hona nära Drottningsviken 5/11 (AO).

2/1-20/12

Hussvala (27)
22/4-3/9
0-0-0 / 2-6-3 / 8-7-1 / 0-0-0
Första för året 4 ex förbiflygande 22/4 (HW). Därefter enstaka tills 30/5 då 30 ex sågs vid strandängen, flög lågt nedanför bergsklackarna där det
tydligen fanns insekter i lälägen (SF, CC). Den
31/7 fanns här cirka 100 ex (HW) och årets sista
blev 2 ex som flög förbi Norra viken 3/9 (BO).

Trädpiplärka (5)
22/4-8/10
0-0-0 / 2-0-0 / 0-2-0 / 1-0-0
Förbisträck 22/4 vid Havshuvudet (HW). Ett fåtal
observationer av förbisträckare i april och augusti
tills den sista för året 8/10 (MJ) vilket också är det
senaste datum arten observerats här.

CJ, HW) var vårens höjdpunkt, 40 ex Hästhagen
och 12 ex Strandängen 16/8 (SF) var höstens.
Dock 25/8 25 ex rastande i Hästhagen plus ett
antal sträckande (SK).

Forsärla (3)
Sedd på sträck N 23/3 1 ex (SS), 2 ex åt S 28/9
Hästhagen (SS) samt ett flertal observationer 6/10
i Hästhagen, dels 2 str S (SS) och senare på dagen 1 ex på stranden söder om bron (US).

Sädesärla (66)
21/3-12/10

0-0-6 / 15-5-4 / 10-14-11 / 1-0-0
Anlände tidigare än de flesta år, 21/3 - medeldatum för 2002--2012 är 25/3 med viss fallande tendens. Noterad därefter i Hästhagen vid alla besök,
flyttande 12 ex åt N vid Drags näsa 11/4 (HW)
liksom 10 ex 16/4 (HW). Två årsungar sågs ute i
Ängspiplärka (29)
Hästhagen 10/6 (SF, BA) och andel ungfåglar
12/3-4/11
ökade till majoritet av 20 ex 25/7 (EW). Under au5-1-0 / 2-1-9 / 9-2-0
gusti var fr a Hästhagen välbesökt av sädesärlor, i
Enstaka sedda på nordsträck redan från 12/3
snitt räknades 21 ex per besök - i juli var detta
(MJ), i lite större antal först 22/4 då 120 ex str NO värde 10 ex. En del stannade kvar också i sepvid Havshuvudet på 3h (HW). Den 19/9 rastade 80 tember, 15 ex rstade 28/9 i Hästhagen (SS). Sista
ex i Hästhagen (SS), fortfarande kunde 50 ex ses för året sågs här 12/10 (OF).
rasta där 29/9 medan 220 ex drog söderut på 1,5h
(HW). Något tiotal sågs vid tillfällen i oktober, de
Sidensvans (4)
sista 2 flög över 4/11 (HW).
Sparsam gäst: 8 ex 8/1 (ML, RS), 4-5/11 en flock
med
som mest 14 ex vid p-platsen (TK) samt 15
Skärpiplärka (6)
ex 21/12 (IL)

2/3-29/11

0-0-3 / 1-0-0 / 0-0-0 / 0-2-0
Under vinterhalvåret ses enstaka i de yttre delarna Gärdsmyg (18)
av ön. Detta år sågs 1-2 ex vid Havshuvudet, 11/3 6/1-7/12
2 str N (JM) och 2 ex sjungande 16/4 (OP). Åter- 3-0-1 / 3-0-0 / 3-0-0 / 3-4-1
kom sedan 5/11 med 2 ex.
Nästan exakt samma nivå på antal svalade dagar
1
som åren 2010-2011. 2009 sågs de dubbla antal
dagar. Rapporter om en fågel utom 25/10 då 5 ex
Gulärla (26)
rapporteras (EÖ). Sång 25/4 (LN) men också 14/7
26/4-19/9
och 25/7 i Norr alkärret (EW) samt höstsång 20/10
0-0-0 / 1-8-0 / 0-13-4 / 0-0-0
i Hästhagen (EW). Bobygge indikerat av en fågel
Passerar på sträck och rastar då gärna i Hästha- med mosstuss i näbben 3/7 (TK).
gen, vilket är som det ska. 12 ex 14-15/5 (TW, BA,

Anlände i normal tid, 12/4 (LH) föär att därefter
mest noteras i öns yttre delar, Havshuvudet och
Drottningviken. Den 26/6 rapporteras 2 ex med bo
9/1-8/7
med ägg/ungar söder om Drottningviken (OF).
1-0-0 / 7-4-1 / 1-0-0 / 0-0-0
Andra vinterobservationen från Ön, Drottningviken Drags näsa 4 ex 14/7 (LP) är toppnotering, annars
9/1 (CC). Därefter oftast noterad sjungande, 14/4 ofta parvis. Enda svalade ungfågel 30/9 vid P3 ex (SS), sedan ensamma fåglar. Sångplats icke platsen på gångvägen (LP).
angiven utom 29/4 i björkskogen längs vägen ut
mot Havshuvudet (SF, BL) och 19/6 södra skogs- Koltrast (56)
området 19/6 (AN).

Järnsparv (14)

2/1-20/12
8-7-11 / 4-4-2 / 5-2-0 / 5-6-2
10 ex rapporteras 7/1 (CGL, MH), en hel del vinterobservationer
också så långt från husen som
2/1-29/11
Kungsviken och Bronsåldersröset vardera 2 ex 1/2
8-3-4 / 5-5-0 / 1-2-0 / 3-3-0
Flitigt representerad vintertid ända ut i Kungsviken (SF). Sång ffg 17/3 av 3 ex (UU). Den 30/5 minst
10 ex på ön (EW). Samma antal 25/10 (EÖ).
med ensamma fåglar, dock 2/1 3 ex (BB, OW).
Första sång 24/3 (EW), 16/4 räknade på vandring
runt Ön 8 sjungande fåglar (SF). Sång hördes till Björktrast (42)
30/5 (EW). En 1K sågs 3/7 Bronsåldersplatsen
(SF). Mest sedd ensam under hösten, dock 3 ex 4/1-26/12
8/10 (MJ).
8-5-11 / 5-0-0 / 0-1-2 / 3-3-4
Vinterfågel på Amundön, och med stor säkerhet
inte häckande, helt frånvarande 23/4-15/8. Den
Rödstjärt (16)
18/1 25 ex (MO) och 20/10 120 ex flög förbi (EW).

Rödhake (34)

29/4-6/10
0-0-0 / 2-3-2 / 0-6-2 / 1-0-0
Anlände något senare än medelvärdet 2005-2011
24 april. Hördes sjunga fr a i Norra alkärret i maj,
orolig fågel i detta område 21/6 (SF, BL) och ad +
4 ungfåglar 11/8 (OF) samt 4 ex Drottningviken
14/8 (OF)..

Taltrast (22)

Stenskvätta (30)

8/3-11/10

20/3-5/11

0-0-4 / 5-5-0 / 0-0-0 / 2-5-1
Sjungande fågel 1-2 ex hela våren, ofta i Norra
alkärret. Den 11/4 räknades 5 ex sjunga (HW).
31/5 sjöng en fågel i för fullt i Centralskogen, inte
hörd sommaren 2009-2010, i viss mån 2011. BorBuskskvätta (18)
de vara häckfågel här (SF). Under hösten enstaka, 5 ex 11/10 (OF). En sen observation 5/11 av 2
1/5-19/9
ex (OF) - första fynd denna månad gjordes 1/11
0-0-0 / 0-4-0 / 2-10-2 / 0-0-0
Några vårobservationer med en sjungande hane i 2010, sedan har det årligen varit några novemberHästhagen 30/5 (HW) men därefter först från 20/7 fåglar.
i Hästhagen (LP) där också 10 ex sågs 16/8 (SF),
25/8 fortfarande 6 ex (SK).
Rödvingetrast (6)

12/4-20/10
0-0-0 / 8-3-2 / 5-6-3 / 3-0-0

0-0-3 / 2-0-0 / 0-0-0 / 0-1-0
Den 8/3 flög 35 ex förbi (SF, JK, BO), sjungande
hördes i skogen söder om hästhagen 24/3 (HW)
och 6/4 (EW). 10 ex 11/10 (OF).

Dubbeltrast (2)
1 ex 11/3 (LL) och 1 ex 20/5 (FB)

Kärrsångare (7)

Trädgårdssångare (12)
13/5-10/8

0-0-0 / 0-4-3 / 4-1-0
2 sjungande väster om Hästhage 13/5 (HW),
sjöng
31/5 vid Södra alkärret, Bronsåldersplatsen,
23/5-24/6
Norra alkärret, udde utanför samt ekar öster om
0-0-0 / 0-2-5 / 0-0-0 / 0-0-0
Vårobservationer vid kanalen och p-platsen, vanli- bron, inalles 5 ex (SF, CC). 1 ex sjöng vardera vid
gen av enstaka sjungande fågel, 23/6 kl 8:30 med Bronsåldersplatsen och vid Norra alkärret 21/6
(SF, BL).
2 ex (TK). En sjungande vid Norra viken 24/6
(HW).

Rörsångare (22)

Svarthätta (19)
29/4-13/9

0-0-0 / 2-8-4 / 3-1-1 / 0-0-0
Första för säsongen 1 ex sjöng 29/4 (SF, BL). Det0-0-0 / 0-3-4 / 7-8-0 / 0-0-0
ta
var senare än de föregående vårarna men visar
Sjungande fågel i anslutning till kanalen, ibland
med 2 olika sjungande fåglar. Även vid Norra vi- bara på hur tveksamt det är att basera ankomsttrender på ett så litet och trots allt ganska glest
ken 15/5 (EW) och i Norra alkärret 26/5 (HW)
besökt ställe... dock, roligt ändå. Redan dagen
samt i Norra viken 14/7 (EW). Den 25/7 sågs ad
fågel i norra delen av kanalen med mat (EW), 27/7 därpå, 30/4 fanns 6 sjungande ex här /HW), 28/5
8 ex (HW) dock framgår inte av Svalan var de var.
sågs trolig unge (LH).
Den 21/6 sjöng 6 ex på olika platser på vandring
runt ön (SF, BL). Därefter tog de ganska snart slut
Härmsångare (3)
och sista var en hona i Hästhagen 13/9 (SS).
1 ex sjöng i Norra alkärret 13/5 (HW) och även 50
m öster om 23/5 (HW). Även rapporterad 8/6 från Grönsångare (1)
Stora Amundö (MJ).
Årets enda rapport om denna på Ön rara fågel var
1 födosökande ex på Strandängen 19/8 (HW).

10/5-30/8

Ärtsångare (17)
26/4-4/10

0-0-0 / 4-6-4 / 0-2-0 / 1-0-0
På vandring runt ön sjöng 2 ex 29/4 (SF, BL), en
13/5 noteras 4 sjungande (HW) och 26/5 6 ex
(HW). En oktoberobservation gjordes 4/10 (OA),
första gången arten konstaterats på Ön.

Gransångare (41)
25/3-25/10

0-0-2 / 12-8-5 / 5-4-2 / 3-0-0
Anlände redan i mars, 1 ex vid Bronsåldersplatsen
25/3 (AO). Under våren en frekvent sångfågel och
rapporteras 16/4 med 8 ex nyinkomna, sjungande
hanar lite här och var (OP). På vandring runt ön 4
ex sjungande 15/4 och 29/4 (SF, BL). Häckning
Törnsångare (27)
bör förekomma även om konkreta fynd saknas,
8/5-3/9
dock 21/6 orolig fågel med mat i näbben
0-0-0 / 0-9-4 / 7-6-1 / 0-0-0
(häckningskriterium 16 av 20) på samma plats
Den 9/5 sjöng vid Havshuvudet och vid p-platsen som en lövsångare, ingen konkurrens? (SF, BL).
(LN). 5 e xsjöng 10/5 (HW) och cirka 10 ex 26/5
Den 16/8 räknades 15 ex i buskage i Hästhagen
(HW). Ungar utflugna i Hästhagen 30/6 (OF) och (SF). Detta är en flitigt sjungande fågel, sång hörad hona på Amundön med föda åt ungar 3/7 (TK). des från första stund till och med 23/9 (HW).
Så sent som 4/8 sjöng 1 ex vid p-platsen.

Grå flugsnappare i kanten av Hästhagen 16/8 2012

Lövsångare (33)

Kungsfågel (16)

22/4-20/9

5/1-8/11

0-0-0 / 6-9-2 / 7-8-1 / 0-0-0
År 2009-2011 rapporterades gransångare 1,6 ggr
så många dagar som lövsångare. 2012 var motsvarande kvot 1,24 vad nu det kan betyda... På ett
varv runt ön sjöng 9 ex 29/4 (SF, BL) och dagen
därpå noterades 25 ex på ön (HW). Den 21/6 6 ex
oroliga på två platser, en med mat i näbb, dessutom sång på tre platser (SF, BL). 15 ex 16/8, en
del lysande gula, till skillnad från de äldre oruggade med mer sliten dräkt sjöng lite (SF).

5-2-1 / 1-0-0 / 0-0-1 / 5-1-0
Vinterfågel på ön, frånvarande 2/4-18/9. Vanligen
sedd med några exemplar åt gången men 14/10
12 ex födosökande vid högsta punkten på Amundön (HW) och 25/10 20 ex stationära på icke angiven plats (EÖ). De flesta höstfåglarna är på vandring, som den ensamme fågel som sågs vid gläntan väster om Norra alkärret komma vandrande
mellan enbuskarna 6/11 (SF).

Grå flugsnappare (10)

Blåmes (59)

13/5-3/9

2/1-10/12

0-0-0 / 0-2-0 / 0-7-1 / 0-0-0
Under flyttning en icke ovanlig rastare i buskmarkerna i Hästhagen och väster om Strandängen.
Ensamma fåglar sågs där 13/5 och 23/5 (HW)
men sedan dröjde det till augusti innan den åter
noterades, då med 1K-fågel vid Strandängen 4/8
(LP). I samma områden sågs flera ex hela augusti,
som mest 6 ex samtidigt 16/8 (SF).

9-7-12 / 6-1-1 / 4-4-3 / 6-4-2
Omkring 10 ex vid matning innanför parkeringen
8/1 (SF, BL). 13 sjungande ex rapporteras 2/3
(JG) och 18 ex 10/3 (JG). Detta står i kontrast mot
andra observationer, 2 sjöng 4/4 (MO, MD) och 1
ex på vandring runt ön 15/4 (SF). Arten är häckfågel, 3 årsungar sågs ute 3/7 (TK). Flera rapporter
under vinterhalvåret med 10-20 ex. Samtliga 74
årets observationer hade medeltal på 4,1 ex/
observation.

Svartvit flugsnappare (2)
Denna i trädgårdsmiljö vitt utbredda småfågel är
beroende av fågelholkar, vilka i stort sett saknas
på Amundön. Hona noterad 16/8 i Hästhagen (SF)
och 21/8 på icke preciserad plats (OF).

Stjärtmes (7)
22/1; 4/10-15/11
1-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 4-2-0
Några observationer av 10-15 ex 6/10-15/11 gör
det rimligt att antaga att det var en och samma
flock. Noterad med 15 ex 4/10 (OA), minst 3 ex i
Norra alkärret 7/11 (LN) och 5 ex Kungsviken
15/11 (GS).

Entita (24)
7/1-20/12
5-1-5 / 2-1-1 / 1-0-1 / 2-3-2
En art som ses mer på vintern vid fågelbord, 2 ex
öster om parkeringen 9/1 (MR). Under resten av
året sedd ute på ön i Hästhagen och i Norra alkärret med 1-2 ex. 4 sjungande noterat 15/4 (AN) och
3 ex sedda i Hästhagen 5/11 (AO).

Svartmes (1)
Årets enda observation av denna barrskogsmes,
tillfällig vintergäst här, gjordes 25/4 (MJ)

Talgoxe (54)
2/1-10/12
8-6-14 / 4-3-3 / 1-2-1 / 6-4-2
Den 8/1 5 ex i buskage vid bron (SF, BL). Några
få gånger under året 10 ex, 20/2 12 ex (MJ), den
2/3 rapporteras 17 sjungande ex (JG). Den 15/4
räknades 7 ex på vandring ön runt (SF). Häckning
bör ha ägt rum, 21/6 sågs två utflugna kullar (SF)
och 26/4 hördes lockläte av tiggande ungar (EW).
Samtliga 67 årets observationer hade medeltal på
3,8 ex/observation. Årets sista observation var 4
ex 10/12 söder om P-platsen och flög därefter
västerut över hästhagen mot skogen på Stora
Amundö (UU).

Nötväcka (38)
2/1-20/12
6-4-13 / 4-0-0 / 3-1-2 /1-3-1
Mycket närvarande, begränsad till ekhagen väster
om Hästhagen och det centrala skogspartiet. Den
8/1 2 ex i Södra alkärret (SF, BL). De flesta rapporter anger inte var observationen sker, bara
Amundön. Fem sjungande exemplar 12/3 (MJ)
och 3 ex 21/3 (SF). Inga tecken på häckning även
om detta förefaller sannolikt. 2 ex vid fågelbord
nära parkeringen 29/11 (JK, BO).

Råka på Stora Amundö
2001-2012

byta till enbuske NV Strandängen (LP). Årets sista
sågs 7/12 flyga över Strandängen (TK).

Nötskrika (20)
16

3/2-20/12
0-1-3 / 2-1-0 / 1-2-4 / 4-0-2
Ensamfåglar tills 16/4 då ett par sågs i lämplig
miljö (OP) men såvitt bekant blev det inget; mycket få observationer maj-juli om det nu inte var så
de häckade mitt inne på ön. 4 ex sågs i Norra
alkärret 23/9 (HW) och möjligen hämtade de ekollon i backarna; den 10/12 flög 1 ex österut till
Amundövik från alkärret S om hästhagen (UU).
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Skata (45)

0

2/1-20/12
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt

8-3-11 / 3-3-1 / 3-2-1 / 4-4-2
Den övervägande delen av de 56 observationerna
ägde troligen rum vid parkeringen (16) eller dess
omedelbara närhet i Hästhagen (7). Vanligen 2-5
ex, sällan ensam, vid några tillfällen 7 ex 20/2,
Trädkrypare (15)
12/3 och 8/6. En enda rapport från Havshuvudet
11/1-10/11
11/3 då 1 ex hördes sjungande, från ett stort tätt
1-2-3 / 0-2-0 / 1-1-0 / 3-2-0
busksnår som skulle kunna rymma en partner (SF,
BL). Några gånger 7 ex rapporterade 20/2 (MJ),
Oftast sedd under vinterhalvåret, enstaka utom
11/1 2 ex (JO, EO), 2 ex 25/10 (EÖ) och 5/11 3 ex 12/3 (MJ) och 8/6 (TJ).
(AO). En sommarobservation gjordes 3/7 av 2 ex i
det inre centrala skogspartiet (SF).

Kaja (28)

Törnskata (2)

2/1-24/10

7-2-9 / 4-1-0 / 1-0-1 / 3-0-0
Lockläte hördes 26/5 vid Drottningviken (JS) och 1 Rapporterad med 50 ex 2/1, den 8/1 10 ex vid Pex sågs 20/8 (OF).
plats (JE, RE) och 10 ex i Hästhagen 9/1 (MR).
den 22/1 passerade 25 ex (MO, MD). Ungefär så
fortsatte det, parkeringen och ibland ängarna runt
Varfågel (29)
bron med något tiotal fåglar. Däremot nästan inga
6/1-7/12
sommarfåglar, slutligen en stor flock med 300 ex
6-4-6 / 0-0-0 / 0-0-0 / 5-7-1
åt N 24/10 (HW).
Redan 6/1 sågs en varfågel och den stannade
därefter till slutet av mars, senast 25/3 (LL). En
avvikande utsiktsplats hade den varfågel som 8/3 Råka (1)
satt högst upp i trädtopp i skogen nära Norra
Den 25/3 1 ex (LL). Har setts i snitt 3 dagar/år,
alkärret - oftare sitter de lägre ner (SF). Höstens vanligen i mars/april: 78% av de 37 rapporterna.
fågel anlände 6/10 och sågs därefter regelbundet 2001-2011.
främst på strandängen men också i Hästhagens
buskar. Den 5/11 sågs 1 ex flyga förbi med stort

Kråka (45)
2/1-16/11
8-3-11 / 5-1-1 / 1-4-2 / 4-4-1
Under första halvår sedd med 10-20 ex vid några
tillfällen av 37 ggr, medelobs 6 ex, under sommar
höst medelobs 3 ex (18 ggr) av 55 gånger 5 ex. 10
ex jagade ormvråk 14/3 (JG, DK). Rapporterad
med mat till ungar 2006-07 men något bo är uppenbarligen ännu inte svalat.

Korp (25)
2/1-7/12

väg till boet (SF, CC). Inga ungfåglar noterade
men i mars-maj rapporterades i snitt 10 ex, i juliseptember 17 ex.

Pilfink (18)
3/1-2/12
4-0-7 / 1-0-0 / 1-0-0 / 1-3-1
11/1 ca 20 ex i artren flock satt i en större buske
på östra sidan av P-platsen (UU). Så många ses
endast under högvintern här, har setts ungefär tio
gånger tidigare. Rapport om bobygge vid bron av
15 ex 14/3 (JG, DK), första gången som arten rapporteras häckande här. Dock endast 1-4 ex noterade under hela sommaren. Ökade något när hösten kom, 10 ex 15/11.

4-1-4 / 1-0-0 / 1-3-3 / 4-3-1
Vanligen svalad från yttre delarna av ön då lokal
angivits, Kunsgviken och fr a Havshuvudet. Den
8/3 4 ex dels flög över vid Strandängen, dels ett
Bofink (40)
par vid Havshuvudet, en av dessa passade på att
ta sig ett snöbad (SF). I övrigt 1-2 ex, några ggr på 28/2-20/10
hösten 3 ex.
0-1-13 / 8-5-2 / 2-2-3 / 4-0-0
Sång 2/3 (HL, ML), några dagar senare 14/3 var
flera igång. Den 4/4 sjöng 5 ex från Alkärret geStare (56)
nom Ekhagen till Hästhagen (SF) och 22/4 likaledes 5 ex på vandring runt hela ön (SF). 10 ex str
4/3-6/10
NO vid Havshuvudet 22/4 (HW). Senaste rappor0-0-16 / 8-6-3 / 9-7-6 / 1-0-0
Anlände redan 3/3 vilket dock inte var någon ex- terade säkra häckningen på ön var 2005 och
2006, detta år inget fynd. Sydsträck av 50 ex 22/9
trem tid, det har hänt tidigare. I början enstaka,
första sång hördes 18/3 (AN). Från mitten av mars (HW) och 30 ex över P-platsen 20/10 (EW). .
mer permanent 10-30 ex oftast i Hästhagen, 10/4
50 ex (UU). Den 31/5 10 ex som flög i skytteltrafik
Bergfink (5)
in mot Ekhagen, synbarligen med mat (SF, CC).
100 ex åt söder 24/6 (HW) var enda sträckobser- Enda vårfynd 3/3 2 ex (LL), flera höstfynd av 1-2
vationen, på de båda ängarna nära bron fanns 10- ex 28/9-8/10. Den 20/10 cirka 220 åt söder itvå
20 ex till 6/10 då de sista 10 ex sågs rasta (SM). flockar (EW).

Gråsparv (71)

Grönfink (71)

2/1-20/12

8/1-20/12

12-6-15 / 4-4-2 / 7-5-1 / 9-3-3
Ständigt närvarande i området runt Servicehuset
och bron, vanligen skattat till 10-20 ex, någon
gång 30 ex. Den 7/2 ornitologiska våren är tidig,
bobygge... (IV), 21/3 samlade några honor bomaterial (SF), den 4/4 sågs 12 hanar i buskage innanför bron plocka gräs, bobyggnad pågick (SF).
31/5 enda tillfället då gråsparv sågs på annan
plats, klängde i ekarna i dungen rakt österut från
bron, klängde runt och plockade troligen mätarlarver, då och då flög några inåt land - troligen på

5-4-15 / 9-1-3 / 8-10-2 / 10-3-1
Ständigt närvarande i trakten runt bron, under våren i snitt 3 ex/besök, vid några tillfällen som mest
10 ex. Den 11/3 räknades 4 sjungande på vandring ön runt (SF, BL), 15/4 5 ex (SF). Bobygge
konstaterat 22/3 (IV). På sommaren ökade antalet
till 12 ex/besök juli-september. Den 4/8 40 ex (LP)
och 16/8 40 ex i nyponbuskar vid parkeringen
frossande på nyponen (SF). I oktober-december
åter 3 ex/besök.

Grönsiska (27)

Domherre (1)

6/1-9/11

Årets enda observation var 1 ex vid parkeringen
4/11 ( HW, TK).

4-1-6 / 3-2-0 / 1-0-3 / 6-1-0
Vinterbesökare med 30 ex 31/1 (OW) men resten
av våren 1-3 ex. Sparsam på sommaren men åter Stenknäck (5)
vid hösten, 10 ex åt S 6/10 (EW, JN) och 25/10
Sågs under våren i buskagen vid parkeringen med
(EÖ) toppar listan.
1 ex, dock 3 ex 9/1 (MR) och 4 ex 22/3 (GG).
Enda obs på annan plats var 1 ex i Södra alkärret
Hämpling (31)
22/3 (ML). Först noterad enligt Svalan 2004 ses
numera de flesta år vid halvt dussin tillfällen.

23/3-24/10

0-0-1 / 9-5-6 / 5-2-1 / 2-0-0
Marsobservationer av hämpling är sparsamma på
Ön, 1 ex str N 23/3 (SS) var den femte, dock inte
den tidigaste. Sång vid bron av 1 ex 4/4 (SF), en
av de få sångarhämplingarna här i år. 5 ex str N
26/4 (SS). Den 30/5 2 ex P-platsen/strandängen,
1 ex hästhagen, 1 ex Drottningviken (EW). Ytterligare några obs av halvdussin individer under sommaren, sedan mest enstaka fram till 24/10 då
årets sista sågs här.

Snösparv (1)
1 ex sträckte NO vid Norra alkärret 2/3 (JS). Den
18 observationen på Amundö, den femte i mars.

Gulsparv (14)
3/3-20/10

0-0-2 / 1-2-1 / 4-1-0 / 3-0-0
Ensamma fåglar vid olika tillfällen, sång endast en
gång av 2 ex 8/6 (TJ Thomas Jönsson). 3 1Kfåglar i Hästhagen 14/7 antyder häckning (EW)
Vinterhämpling (1)
vilket inte skulle vara första gången, matande fågEnda 4 ex för året flög förbi 25/10 (EÖ). De 24
lar sågs 2005-2006. 5 ex flög förbi Hästhagen
observationer hittills har legat i jan 3, feb 0, mar 3,
19/8 (HW). Saknas helt på vinterhalvåret.
apr 8, okt 5, nov 5.

Gråsiska (20)
9/2-15/9
0-2-1 / 2-5-2 /4-1-3 / 0-0-0
I Norra alkärret gjordes en stor del av observationerna, där fanns 6 ex 13/5 (HW) och 4 sjungande
26/5 (JS). Också noterad i enstaka ex i juni juli
dock inga häckningsindicier. Några enstaka i september, de sista 29/9 2 ex över Strandängen
(HW).

Sävsparv (29)
3/3-4/11
0-0-7 / 9-5-0 / 3-0-1 / 3-1-0
Vårens första 3/3 (LL) vilket är tangerat förstadatum för arten, även 2007. Flertal sångobservationer i vassen vid kanalen 21/3-6/4 och även senare
vid några tillfällen, senast 14/7 (JM). Enda observationen på annan plats under våren var 1 ex i
vassen bredvid Norra alkärret 29/4 (SF, BL). Den
6/10 3 ex vid dels ängarna, dels vassen vid kanalen (EW, JN). Den 4/11 1 ex, den andra novemberobservationen på plats (LL), den första gjordes
17/11 2007 vid Havshuvudet (Stig Fredriksson).

