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FÅGELOBSERVATIONER STORA VILÅNGEN 
AV JOHAN NILSSON 

 

 

Observationer från Stora Vilången – mestadels norra delen 

 

 

 

2000 

Dyviken 00-02-20 08:00 

En trummande spillkråka, större hackspett, 2 domherrar. Orrspel?  

 

Badplatsen (vid kommungränsen, landsvägen)00-02-22 

Ugglelyssning- utan något resultat. Så även 00-02-25.  

 

Samma plats 00-02-26 09:30 

9 sångsvan i plog mot S. 

 

Vilångsbron, kommungränsen 00-03-21 

Vid holmen västerut låg 8-10 sångsvanar på isen och i vaken där. 

 

Dammbron, södra utloppet 00-04-04 

På sankängen stod två tranor som sågs från bil. 

 

Dammbron, södra utloppet 00-05-06 

Två drillsnäppor flög längs ån mot Vassgårda och kunde ses på bara några meters håll! Ett par 

kricka i ån, som också sågs på nära håll. 

 

Dyviken 00-05-10 

Min far såg en fisktärna. 

 

Dyviken 00-06-22 

En typisk ♂ lärkfalk höll till kring tallbevuxna udden med stuga. Den lät ivrigt ”ki… kikikikiki” 

och flög runt en lång stund. Den röda buken gick att urskilja. Även en fiskgjuse längs sjöns västra 

sida (häckning här?). 

 

Dyviken 00-12-05 

Jag såg en ♀ tretåig hackspett på en kullfallen gran i sumpskogen invid sjön. 

 

Dyviken 00-12-06 

Min far såg minst 75 björktrast som flög mot öster och ca 10 sångsvanar. 

 

Dyviken 00-12-17 

Min far såg 11 sångsvanar som drog söderut längs sjön. 

 

Dyviken 00-12-21 

När vi högg upp en gränsgata flög 2 flockar sångsvan, 12+17 ex, mot S och 2 ad + 4 juv låg i 

vattnet utanför Sundmyren. 1 sidensvans hördes, minst 8 orrtuppar sågs vid myren och en ad 

havsörn flög norrut över sjön mot Linningsmyren. 

 

Dyviken 00-12-22 

En sidensvans hördes och ca 10 stjärtmes sågs. 

 
2001 
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Dammbron, södra utloppet 01-02-06, -07, -09 och -12 

En strömstare sågs helt nära vägen alla dessa datum. Den (arten) har vi inte sett här på minst 4 år. 

Den hade ett ljudligt, klapprande vingljud och flög genom vägtrumman en gång. 

 

Metnäsudden 01-05-05 

Inspektion av fiskgjusbon inför årets inventering gav ett möjligt, men gammalt och övergivet bo på 

en liten ö vid Metnäsudden. Kanske var detta ett lärkfalksbo istället! Färsk tjäderspillning på ön. 

 

Dammbron 01-05-11 

En fiskgjuse flög förbi över vägen på morgonen. 

 

Dyviken 01-05-22 

Mina föräldrar hörde vad som säkerligen var en lärkfalk. Den satt på Metnäsudden. 

 

Noländan 01-06-24 

En kniphona med 4 ungar och ett par storlom med 4 ungar låg i vattnet. En gök sågs mycket bra. En 

trummande obestämd hackspett (tretåig?) 

 

Dyviken 01-07-03 

Mina föräldrar hörde lärkfalken från udden där (lät till förväxling likt göktyta!) 

 

Dyviken 01-10-20 

Tät dimma som försvann vid 12- tiden, just då drar en sydflyttande sånglärka förbi. Två spillkråkor 

ropar på var sin sida sjön. 11 sångsvan mot S, en gärdsmyg, en obestämd vadare med vemodigt läte 

hördes, en grågås hördes. 

 

Dyviken 01-10-29 

Ca 30 tofsvipor drog förbi söderut på hög höjd. De var helt tysta. 

 
2002 

 

Dammbron, södra utloppet 02-01-10, -18 och -25 

En strömstare sågs från bil. 

 

Dyviken 02-03-14 

Min far såg 2 grågäss som flög mot N. 

 

Dyviken, Sundmyren 02-03-25 

5 orrar spelade på isen! 1 ängspiplärka, 2 sånglärka, 1 sävsparv, 1 sädgås hördes troligen, samt en 

större korsnäbb sågs ”posera” i en talltopp. 

 

Rutön 02-05-23 

2 sjungande rödstjärtar! 1 lärkfalk i tall, ropande spillkråka, tofsmes, järnsparv, trädkrypare, en 

grönsiska och en koltrast. 

 

Dyviken 02-05-26 Kvällstid 

2+3 storlom i vattnet, 3 smålom mot S, 2 ♀ storskrake på stenar i vattnet, 1 häger, 1 morkulla med 

permanent revir.  

 

Dyviken 02-07-23 

1 ♀ storskrake med 5 ungar. 

 

Dyviken 02-07-25 

4 storlom i vattnet. 

 

Rutön 02-08-04 
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6 storlom, ett fiskgjusbo med fyra fiskgjusar cirklande ovanför. Troligen var någon av dessa 

årsunge(-ar). Ett par större hackspett. Vid öde stuga på udden N Dyviken sågs ett bo med ljudliga 

ungar av lärkfalk högt i en tall. 2 ungar sågs från båt under kvällen.(Boet är troligen övergivet på 

senare år p g a inflyttning i stugan.) En nyss flygg unge björktrast. En tretåig hackspett sågs vid 

Kojnäset under morgonen 06:20. 

 

Runnskär 02-08-08 

1 adult storskarv på Runnskäret lyfte 18:30 och drog söderut rakt över en samling om 11 

storlommar som spelade/ dansade tillsammans och sedan dök. 

 

Dyviken 02-08-13 

Gulärla och bergfink hördes och korsnäbbar sågs. 

 

Dyviken 02-08-16 

Hela 4 storskarvar flög förbi udden vid Dyviken mot S kl 18:30. 

 

Dyviken 02-08-17 

En gökunge flög över sjön mot V. 11 storlom flög mot S. 

 

Dyviken 02-08-21 

Min far såg en storskarv på nära håll. 

 

Dyviken 02-08-24 

2 storskarvar varav 1 1K (hade ljus hals) flög mot Metnäsudden och landade där i en tall. 

 

Dyviken 02-09-12 

En sparvuggla hördes (”höstlätet”) och där även 14 sädesärlor. 

 

Dyviken 02-10-18 13:05 

En strömstare flög tätt över vattenytan mot NO tätt följd av en varfågel! Båda rundade udden väster 

om Sundmyren. En sen morkulla stöttes nära stranden och en järp-♂ sågs vid Runnskär. 

 

Dyviken 02-11-03 

10 stjärtmes, en plog med 12 sångsvanar varav 3 var juvenila. 

 

Dyviken 02-12-15 Förmiddagen 

4 björktrast, 1 orrtupp, ett spår efter vessla. 

 
2003 

Dyviken 03-02-08 

Min far stötte en tjädertupp och en skogshare. 

 

Dyviken 03-07-05 

Minst 3 ungar grå flugsnappare på udden här, 1 fiskgjuse högt uppe i luften och en ropande 

lärkfalk. 

 

Dyviken 03-08-11 

2 lärkfalkar på udden här. 

 

Dyviken 03-09-15 

1 dubbeltrast, entita, talltita, en obestämd men trolig ladusvala. 

 

Dyviken 03-09-24 

En förbiflygande hämpling samt även 7 större korsnäbb. 

 

Dyviken 03-09-26 
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1 storlom i sjön. 1 järpe hördes. 

 

Dyviken 03-09-29 

En gulärla hördes, förbiflygande mot S. 1 sparvuggla, svagt orrspel hördes. 

 

Sundmyren 03-09-30 

2 sidensvansar rastade i en gran på udden med stugan. 10 ängspiplärkor + några bergfinkar mot S 

 

Dyviken 03-10-03 

26 ängspiplärkor flög söderut. 

 

Dyviken 03-10-10 

Ca 3 orrar, 1 järnsparv och bergfinkar hördes. 

 

Dyviken 03-10-19 

Årets sista storlom låg i sjön. 

 

Dyviken 03-10-22 

En strömstare satt på brygga här. 

 

Dyviken 03-12-03 

16 drevfiskande storskrake norr om udden. 

 

Dyviken 03-12-20 Vid skymningstid 

2 sångsvan kom flygande förbi mot S med 50 meters avstånd och under ständiga kontaktrop. 

 
2004 

Dyviken 04-01-05 

11 orrtuppar samt ca 6-10 stjärtmes som flög norrut. 

 

Dyviken 04-01-16 

En troligen ung hane tretåig hackspett med liten gul pannfläck satt i heldöd liten gran. 

 

Dyviken 04-03-01 

En sjungande svartmes. 

 

Dyviken 04-03-09 

En grönsiska hördes särskilt tydligt och bra. 

 

Dyviken 04-03-11 

En typisk större korsnäbb hördes. 

 

Dyviken 04-03-23 

En sjungande gärdsmyg och tre stjärtmesar. 

 

Dyviken 04-04-21 

Någon gång vid middagstid flög en hämpling förbi och den sjöng i flykten. 

 

Dyviken 04-04-24 

En unge av grönfink blev matad högst uppe i en grantopp. 17 obestämda spovar flög förbi mot NO 

liksom även 1 trana, 1 knölsvan, 1 hämpling och en steglits! 

 

Dyviken 04-04-26 

Vid plantering på ett fuktigt hygge stötte jag upp en morkulla från sitt rede, innehållande 4 ägg (en 

ny upplevelse för mig). 
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Dyviken 04-04-27 

5 knölsvanar drog förbi mot norr tillsammans. 

 

Dyviken 04-07-22 

En lärkfalk höll igång med sitt varningsläte. Ungar av sparvhök hördes pipa. Närmare Runnskär 

sågs minst 2 ormvråksungar i den fuktiga drågen. 

 
2005 

 

Sundmyren 05-03-09 

Vid uppsättning av pärluggleholk i södra kanten av myren sågs en ♀ tretåig hackspett i en grov, 

död tall nära stranden, norr om Dyviken. 

 

Kojnäset 05-03-21 

En ormvråk på hygget, satt i ett av de kvarvarande träden i svackan. 

 

Dyviken 05-03-28 

På eftermiddagen flög 7 sångsvanar förbi mot norr. 

 

Sundmyren 05-04-06 

Några sidensvansar, 2 björktrast, gråsiskor, 15 sångsvan mot N, den första sädesärlan för året. 

 

Sundmyren 05-04-07 

Storspov och skogssnäppa hördes, en ♀ duvhök sågs. 

 

Dyviken 05-07-05 

En tiggande unge göktyta hördes, som troligen har fötts i en av de holkar jag satt upp. 

 

Dyviken 05-07-10 

En ♀ storskrake med hela 8 ungar i följe. 

 
2006 

 

Lilla Vilången 06-04-26 nära landsvägen 20:45 

6 alfåglar rastade varav 2 ♂ och 4 ♀. På morgonen hördes en drillsnäppa på samma plats. 

 

St. Vilången vid Vilångsbron (kommungränsen) runt den 06-05-11 

Vid bäverhyddan låg en knölsvan. 

 

Roddtur på St. Vilången 06-07-30 

Vid Storön, på västra sidan simmade ett par storlom med två ungar. På Rutön matades en unge 

rödstjärt av en adult, en snok sågs under en välta på ön. Tillbaka på udden vid Dyviken och här sågs 

en huggorm och 2 mindre hackspett hördes (möjligen ungar) 

 
2007 

Dyviken 07-07-16 

Min far såg minst 12 storlommar i vattnet. 

 
2008 

 

Dyviken 08-01-14 11:00 

En tallbit hördes, flög norrut. 

 

Sundmyren 08-04-07 

En ropande trana. Kanadagäss och storlommar hördes i södra delen av sjön liksom även fisk- och 

skrattmåsar. 
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Dyviken 08-05-03 

En göktyta ropade 5-6 gånger på hygget här. En ♂ knipa flög ut ur ett (naturligt!) bohål högt upp i 

en tall, kanske 5 meter upp. Drillsnäppa och gulärla hördes tillfälligt. 

 

Dyviken omkring den 08-05-10 

Min far såg en buskskvätta på hygget här. 

 

Dyviken 08-06-05 

En lärkfalk hördes vid iläggning av brygga. 

 

Dyviken 08-06-06 

4 skrattmåsar gled ljudlöst förbi mot S över udden här. En ♀ storskrake skrämdes upp ur vattnet.  

 

Dyviken 08-06-07  

2-3 korpungar var mycket ljudliga och höll till på och omkring Metnäsudden. En lärkfalk flög tyst 

förbi. 

 

Dyviken 08-10-20 

En järpe sjöng flitigt, minst 5 ”strofer”, under förmiddagen. Den satt i kanten av myren här. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


