Sträckfågelräkning vid Hjällsnäs den 19 september 2021
Årets sträckfågelräkning vid modellflygplatsen vid Hjällsnäs, Gråbo gick av stapeln som vanligt den
tredje söndagen i september. När det gäller fågelskådning är vädret en viktig parameter, särskilt då
det handlar om fåglar som flyttar. Det ska vara rätt vindar, helst inte regn och absolut ingen dimma. I
år hade vi tur – inte en regndroppe och en för årstiden behaglig temperatur. Enda nackdelen var den
nordostliga vinden som gör att fåglarna passerar på hög höjd och blir svåra att få syn på. Många arter
föredrar dessutom en lätt motvind när de sträcker varför sträcksiffrorna ofta blir lite lägre sådana
dagar.
Vi startade klockan 06.30. Småfåglarna kom igång ganska omgående och de största antalen var bo/och bergfinkar som kom i blandade flockar. Finkarna blev också de enskilda arterna som det sträckte
mest av, totalt 1.185 exemplar. Roligt var också att det sträckte många ängspiplärkor. Hela 417 ex
noterades på sin väg söderut vilket är en hög siffra för denna art i Lerums kommun.
Av de lite mer ovanligare arterna som sågs kan nämnas en blå kärrhök som vi fick se födosöka på
ganska nära håll vid två tillfällen. Även en liten stenfalk drog förbi på låg höjd samtidigt som den
passade på att jaga småfåglar. Det sträckte en del gäss. Framför allt var det grågäss men även fyra
sädgäss sågs flyga mot sydväst. Förr var detta en vanligare art men är numera en ganska ovanlig syn i
vår kommun. Detta värmde lite extra i nordanvinden. Vadare brukar ses mest vid Hjällsnäsområdet
under juli/augusti och mer sparsamt senare på hösten. Trots detta hade vi fina observationer på
arter som ljungpipare, större strandpipare och enkelbeckasiner.
Vissa fågelarter är stationära vilket på ”fågelskådarspråk” betyder att de inte, eller ytterst sällan,
sträcker söderut och istället blir kvar i landet över vintern. Typiska sådana arter är nötväcka och
svartmes. Extra roligt då att bägge dessa arter sågs flyga söderut denna dag.
Totalt hade vi lite drygt 2.000 fåglar på sydsträck under de timmar vi bevakade sträcket. Vi fick en fin
morgon och glädjande nog anslöt totalt 14 skådare varav flera höll ut ända tills vi bröt upp klockan
12.30. Stort tack till alla som deltog! 

Hälsar
Per Håkansson
Följande arter och antal noterades på sträck under morgonen:
Grågås 30 ex mot NO
Grågås 12 ex mot SV
Sädgås 4 ex mot SV
Obestämd gås 4 ex mot SV
Skogsduva 4 ex mot SV
Större strandpipare 1 ex mot SV
Enkelbeckasin 7 ex mot SV
Storlom 1 ex mot S
Storskarv 4 ex mot SV
Gråhäger 3 ex mot SV
Fiskgjuse 1 ex mot SV
Sparvhök 14 ex mot S
Brun kärrhök 1 ex mot S

Blå kärrhök 1 ex mot S
Ormvråk 43 ex mot S
Stenfalk 1 ex mot S
Svartmes 3 ex mot S
Ladusvala 80 ex mot S
Nötväcka 2 ex mot S
Stare 23 ex mot SV
Taltrast 1 ex mot S
Järnsparv 6 ex mot S
Sädesärla 36 ex mot S
Ängspiplärka 417 ex mot S
Bo-/bergfink 1185 ex mot S
Grönfink 2 ex mot S
Hämpling 3 ex mot S
Mindre korsnäbb 24 ex mot S
Steglits 1 ex mot S
Grönsiska 140 ex mot S
Sävsparv 8 ex mot S
Utöver detta sågs även några ”udda” arter som inte sträckte:
Ljungpipare 14 ex rastade
Duvhök 1 ex födosökande
Blå kärrhök 1 ex födosökande
Röd glada 1 ex födosökande
Spillkråka hördes
Sånglärka 8 ex rastade
Stenskvätta 1 ex rastade

