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VÄLKOMMEN TILL 

HÖKÄLLA  
VÅTMARKSPARK
Hökälla våtmarkspark på Hisingen är ett populärt 
friluftsområde som ofta och gärna används för 
det utomhuspedagogiska arbetet. I detta kultur-
landskap kan du höra fåglarnas, grodornas och 
andra djurs närvaro. Ena stunden en spelande 
enkelbeckasin och i nästa stund en jagande orm-
vråk. På våren blommar gullvivor och liljekonvaljer.  
I Hökälla kan du med fördel ta en promenad,  
jogga och lära dig om växt- och djurliv.

VÄL VÄRT ETT BESÖK – ÅRET RUNT
Hökälla våtmarkspark är ett rikt område. Förr i tiden brukades 
marken och gav goda skördar. Idag är det en våtmarkspark med 
en häpnadsväckande mångfald av arter. Det är lätt att ta sig fram 
i området, som har flera kilometer grusade gångvägar. Här finns 
sittbänkar, uteklassrum, fågeltorn och grillplatser där det finns ved 
för grillning året om.
Är du fågel- och naturintresserad? Besök denna naturjuvel. Behö-
ver du motion eller rekreation? Hökälla erbjuder lättframkomlig 
närnatur.  Vill du som lärare eller förskollärare göra biologi- och 
naturkunskapslektioner mer konkreta och naturnära? Besök våt-
marksparken och ta del av dess mångfald. 
I våtmarksparken finns två större och fyra mindre dammar, ekkullar, 
sumpskog, vallfält, hagmark och betade strandängar. Den stora 
variationen på naturtyper utgör grunden för en stor biologisk 
mångfald. Bland annat har 205 fågelarter observerats i Hökälla 
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och områdena runt omkring. Över hundra av de arterna är häck-
fåglar, det vill säga fåglar som bygger bo och föder upp sina ungar 
här. Det gör våtmarksparken till en av Göteborgsregionens artrikaste 
fågelområden. Bland de fåglar som häckar i Hökälla finns flera 
rödlistade arter. Rödlistan tas fram efter internationella kriterier 
och redovisar olika arters risk att dö ut.
I dammarna växer de sällsynta vattenväxterna knöl- och spetsnate 
och på våren kan du höra vårlekande grodor och paddor här. 
Bästa tiden att studera fåglar och natur i Hökälla våtmarkspark 
är mellan mars och juni samt augusti till oktober. Här finns flest 
olika fågelarter i maj och juni. Då kan en promenad på några 
timmar bjuda på 40 till 50 arter. Om du vill höra näkergalens 
ljudliga sång gör du det  bäst under förnatten, från mitten av maj 
till mitten av juni. 
Under hösten passerar ett stort antal fåglar dalgången. En del av 
dem rastar i dammarna, bland annat änder och vadare. Flest antal 
rastande fåglar finns här i slutet av september till mitten av oktober. 
Vid gynnsamt väder kan tusentals bo- och bergfinkar, ängspiplärkor 
och andra arter passera under några morgontimmar. 
Sommaren är bästa tiden på året för steklar, trollsländor och dag-
fjärilar. De pollinerande insekterna gillar särskilt tistelbestånden i 
området. I maj månad blommar gullvivorna utmed gångvägarna 
och liljekonvaljerna på Håberget. 
På sommarängarna växer bland annat prästkragar, blåklockor, 
gökärt och älgört och på lövängen vid Håbergets sluttning kan du 
se ängsvädd, johannesört och svinrot. Vintern kan också bjuda på 
fina naturupplevelser, även om här inte finns lika många arter då. 
Vissa vintrar finns här till exempel strömstare, varfågel och fjällvråk. 
På Hökälla-grönt arbete och rehabs hemsida: www.hokalla.se 
finns en film som skildrar fågellivet under de fyra årstiderna i 
våtmarksparken. 
Hökälla-grönt arbete och rehab, Backa församling och Svenska 
kyrkan sysselsätter långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. En 
av verksamheterna är natur-och landskapsvård i Hökälla våtmarkspark. 
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FRÅN HAVSSUND TILL  
NATUROMRÅDE OCH BETESMARK
Hökälla våtmarkspark invigdes i maj år 2000. I slutet av 1990-talet 
lyckades det framgångsrika Kvillebäcksprojektet att förvandla ett 
anonymt område till en fantastisk ”grön lunga” mitt på Hisingen. 
Ansvariga för projektet var samordningsförbundet DELTA- 
samverkan på Hisingen som engagerade stadsdelar och förvalt-
ningar i Göteborg. Syftet var att skapa arbete åt långtidsarbetslösa, 
förbättra miljön i dalgången, bevara och förstärka den biologiska 
mångfalden samt att öka tillgängligheten för besökare. 
Naturområdet är 63 hektar stort och från norr till söder är det knappt 
två kilometer långt. Våtmarksparken är långsmal i sin form och följer 
Kvillebäcken på Hisingen. Men parken är inte en isolerad ö i 
landskapet utan är en del av ett enhetligt ekosystem: Kvilledalen, 
som sträcker sig från Öxnäs i norr till Frihamnen i söder. För länge 
sedan var Kvilledalen ett havssund men idag är det ett avgränsat 
område med värdefull natur. En stor del av dalen är jordbruks-
bygd, men i den södra delen är området som en del i stadsmiljön. 
Namnet Hökälla är av fornnordiskt ursprung, Hauga kildur, och 
betyder källan vid höjderna. Ur de djupa, näringsrika lerlagren i 
dalgången, strömmar det här och var upp friskt, klart underjor-
diskt vatten. Tack vare sitt friska och livgivande vatten räknades 
källan som helig under medeltiden och människor vallfärdade 
hit. I den närliggande Lillhagsparkens södra del ligger ett gammalt 
kulturområde med anor från 1300-talet. Under flera hundra år 
låg en av Göteborgs största gårdar här, Hökälla säteri. Många 
adelspersoner har bott på säteriet, bland annat Anna Sinclair och 
ätten von Saltza. 
Idag är det Göteborgs Stad som äger marken. Den förvaltas av 
park- och naturförvaltningen, som sköter naturområdet tillsam-
mans med Hökälla-grönt arbete och rehab. Men Hökälla är också 
ett jordbruksarrende. På strandängarna och i den glest björkbe-
vuxna hagmarken betar får och nötkreatur. Hagmarken vilar delvis 
på lermassor från Tuveskredet, en naturkatastrof som inträffade 1977. 
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PEDAGOGIK
Hökällaområdet passar mycket bra för pedagogiska 
aktiviteter. Här finns många möjligheter att utforska 
växter, djur och livet i dammarna. Området utmärker 
sig genom sin mångfald av fågelarter. Här finns 
tillgång till uteklassrum (sittstockar), grillplats och 
fågeltorn. 
När du flyttar ut undervisningen i naturen kommer 
du snabbt att märka att eleverna engagerar sig på 
ett helt annat sätt än inomhus. Att få använda 
sig av sina sinnen, se fåglar i sin rätta miljö, höra 
grodornas kväkande, lukta på vårblommorna och 
känna på ekens bark, gör att du förstår sambanden i 
naturen lättare.
Efter varje kapitel i broschyren finns pedagogiska tips 
som du kan bli inspirerad av.  Här finns också litte-
raturtips och annan information. Gå gärna in på 
www.pedagogisktmaterial.goteborg.se och klicka på 
utomhuspedagogik. Där hittar du fler tips på vad du 
kan göra i naturen med dina elever.

P

NÄR DU FLYTTAR UT  
UNDERVISNINGEN I  
NATUREN KOMMER DU  
SNABBT ATT MÄRKA  
ATT ELEVERNA  
ENGAGERAR SIG  
PÅ ETT HELT ANNAT  
SÄTT ÄN INOMHUS. 
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VÄXTER 
Hökälla har en varierande natur, som skapar förutsättningar för 
flera olika växtsamhällen. Vegetationen skiljer sig stort mellan de 
magra, torra ekbevuxna kullarna och de näringsrika blöta våtmarks-
områdena. Störst chans att se Hökällas växtarter från sin bästa 
sida har du från maj till och med juli.

VÄXTER PÅ LAND
Den största delen av området är betesmark, med nötkreatur och 
får som håller vegetationen i ett tidigt, kortvuxet stadium. Deras 
bete och tramp skapar en mosaik av ytor med kort gräs, tuvor och 
jordblottor. Djurens påverkan är bra för vissa arter och sämre för 
andra. Växter som trivs i betesmiljöer är bland annat olika typer 
av gräs och örter. En liten del av området, strax sydväst om fågel-
tornet, sköts som slåtteräng. Här växer bland annat svinrot och 
gökärt. 
En intressant växt i Hökälla är tiggarranunkel. Den trivs i blöta, 
leriga, störda miljöer, gärna där kor har trampat loss ordentligt.  
Namnet har den giftiga växten fått av att tiggare förr smorde in 
sig med den för att få utslag som skulle väcka sympati. 
På en ekbevuxen kulle mitt i Hökälla finns den sällsynta och röd-
listade oxtungsvampen. Den ettåriga, rödaktiga och köttiga svampen 
lever på äldre ekar. Den utsöndrar en blodliknande vätska och 
fruktkropparna liknar ett köttstycke eller kanske en oxtunga.

Bredkaveldun Oxtungsvamp
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VÄXTER I OCH VID VATTEN
Kanterna av dammarna i Hökälla domineras av bladvass och 
bredkaveldun, men här finns även nickskära och rörflen. I vattnet 
är igelknopp, svalting, gäddnate, säv, vattenpilört, andmat och 
korsandmat vanliga växter. Vattenpest är en annan mycket vanlig 
vattenväxt och i de grunda delarna av dammarna kan den vara 
helt dominerande. Vattenpest har inte sitt naturliga ursprung i 
Sverige, utan infördes under senare delen av 1800-talet. Det finns 
bara honplantor i landet och det gör att alla plantor här är gene-
tiskt mycket lika. Det är ovanligt att vattenpest blommar men just 
i Hökälla blommar den ofta. Blommorna är små, rosa och sitter 
på långa skaft.
I dammarna finns dessutom två verkliga rariteter: de båda vat-
tenväxterna knölnate och spetsnate. Båda arterna är mycket säll-
synta, rödlistade och fridlysta. De trivs i soliga, näringsrika vatten. 
Knölnaten är utomordentligt sällsynt. I Sverige finns den förutom 
i några dammar i Skåne, bara i Göteborg. Landets största bestånd 
finns i Kvillebäcken vid Backaplan. För att gynna natarna har tre 
nya dammar grävts i Hökälla, två i norra delen nära Skogomevägen, 
och en i Hökällas sydligaste del, på utängarna. Här har de båda 
arterna planterats ut med gott resultat.

SpetsnateKnölnate
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PEDAGOGIK  

VÄXTER

Betesmark
• Vilka arter gynnas av att djur   
 går och betar i hagarna? 

• Titta gärna på växterna med en   
 lupp.

Dammar
• Vad menas med rödlistade och   
 fridlysta arter?  Knölnaten är en  
 sällsynt växt i dammarna.  
 Ta reda på hur den ser ut och   
 varför den är så sällsynt.

• Vad finns det mer för arter som 
 växer i dammarna?

Magra, torra ekkullar
• Ta reda på fakta om eken. Döda  
 ekar är också mycket viktiga.  
 Varför? Vad är mulm och vilka  
 insekter trivs i mulmen?  
 Undersök gärna gamla döda   
 träd som ligger på marken.  
 Titta med lupp.

Slåtteräng
• Vad är en slåtteräng?

Litteraturtips
Ut i Sveriges flora : våra vanligaste vilda växter  
– Ingvar Nordin
Fältflora – Björn Ursing
Träd och buskar - Holmåsen

Gratisapp
Svea FloraEkhage

En annan ovanlig vattenväxt är 
vattenblink. Den är en vacker 
växt som lever i grunda, närings-
rika vatten. Du kan bland annat 
se den i Kvillebäcken, strax 
söder om fågeltornet. Vatten-
blink blommar med stora vita 
eller blekrosa blommor i maj 
till juli. Det kan vara svårt att 
tro, men vattenblink är ganska 
nära besläktad med gullvivan 
som växer här och var längs 
gångvägarna.



DÄGGDJUR
Rådjur, fälthare och ekorre är vanliga djur i Hökälla våtmarkspark. 
Det finns älg i närområdet men den kommer sällan ner till parken. 
Vattensork och åkersork är vanliga gnagare i Hökälla. De är viktig 
föda för tornfalken och ormvråken. Andra små däggdjur som 
lever i området är mindre skogsmus och vanlig näbbmus. 
I Hökälla finns tre olika arter fladdermöss: gråskimlig-, nordisk- 
och stor fladdermus. Precis bredvid våtmarksparken ligger Lill-
hagsparken och där finns ett par fladdermusarter till: vattenflad-
dermus och långörad fladdermus (även kallad brunlångöra).
Mård finns i närliggande skogsmarker men den är inte bofast i 
våtmarksparken. De minkar som ses ibland är förmodligen kring-
vandrande individer. Däremot bor iller i parken. Så sent som i 
början av 2000-talet kunde man då och då se vesslan men arten 
har minskat i antal.
Både räv och grävling letar föda regelbundet i området. Ett gräv-
lingsgryt finns i en av hagarna och räven har en aktiv lya i närområdet. 
Vildsvinet och bävern har återkommit starkt i Sverige under 
senare år och det dröjer nog inte länge innan dessa däggdjur 
observeras inne i våtmarksparken. Det finns redan tydliga spår av 
bäver i närheten. Den har varit framme och gnagt på träden längs 
Kvillebäcken, från Backaplan i söder till S:t Jörgens golfbana i norr.

12

Gråskimlig fladdermus
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PEDAGOGIK 
DÄGGDJUR

Fotspår
• På vintern, i snön, är det lätt att 
 se spår av djur i naturen. Hur ser 
 våra mest kända däggdjurs spår 
 ut? Hur stora är de och i vilken 
 ordning sätter de ner fötterna? 
 Pröva själv att gå som de olika 
 djuren.

Föda
• Vad äter till exempel. rådjur, hare, 
 ekorre, sork , räv, vildsvin med   
 flera? Hur får de tag på maten? 

Vila och värme
• När och var sover de olika djuren? 
 Hur klarar de kylan? Har de några 
 fiender?  

Spillning 
• Försök att hitta harspillning, 
 fågelbajs eller rådjursspillning. 
 Kan man se vad djuren har ätit?

Litteraturtips
Spårboken – Preben Bang, Naturserien
Däggdjuren i norden – Torkel Hagström 

Gratisapp
Viltappen

Antalet kaniner varierar mycket 
kraftigt från år till år. Det är säl-
lan man ser kaniner i våtmarks-
parken men de finns i trädgårdar 
i Skogome och i industri- och 
upplagsmarken strax norr om  
Skogomevägen. En annan art 
som varierar stort i antal är 
igelkotten. Den finns i närheten, 
bland annat Lillhagsparken. 
En sällsynt gäst är lodjuret. 
Sannolikt rör det sig om kring-
strövande djur. Lo har setts i 
skogsmarker i närområdet, men 
ett säkert fynd har setts också i 
våtmarksparken.  

Vildkanin
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KRÄLDJUR OCH AMFIBIER

KRÄLDJUR
I Sverige finns det få arter av kräldjur eftersom vårt kalla vinter-
klimat gör det svårt för dem att klara sig. I Kvilledalen finns det 
inte heller många arter och listan över kräldjur som finns här är 
kort: snok, huggorm, kopparödla och skogsödla. Snok finns det 
ganska gott om i områdets våtmarker. Hur många huggormar som 
finns i området vet vi inte, eftersom det inte har blivit undersökt 
på länge. 
Även kopparödla (också kallad kopparorm eller ormslå) finns 
det ganska många av i Hökälla. När gärdsgården vid Håberget 
restaurerades sågs minst 40 kopparödlor. Skogsödlan ses då och 
då på Håberget. I Åketorp, som ligger nära Hökälla, har man sett 
hasselsnok.

GRODDJUR (AMFIBIER)
De grodor och paddor som finns i Hökälla är vanlig groda, åker-
groda och vanlig padda. Alla tre arterna är vanliga och leker i 
dammarna. Vissa år kan ganska imponerande spel ses. Hökälla 
har fått tre nya dammar. De har framförallt anlagts för att ge livs-
rum åt spets- och knölnate, två mycket sällsynta vattenväxter, men 
dammarna fungerar också som hem för amfibier.
Groddjuren minskar i antal i både Sverige och övriga världen.  
Biltrafiken tar död på mängder av groddjur och de långsamma 

Åkergroda



PEDAGOGIK 
KRÄL- OCH 
GRODDJUR 

Livscykel
• Fundera på hur ett liv som  
 groddjur är. I vilka stadier  
 befinner sig groddjuren i under  
 sin livstid. Om du fångar grodrom  
 så se till att ynglena kommer  
 tillbaka till dammen så fort de får  
 bakben. De klarar sig sällan i en  
 burk eller i ett akvarium.

Läte
• Groddjur har olika läten. Om du  
 lär dig hur de låter då vet du  
 också vilken art det är. 

Hur rör de sig
• Hur ser man skillnad på en groda  
 och en padda? Hur rör sig en  
 salamander?

Kopparödla
• Ibland kallas den för kopparorm  
 eller ormslå. Varför? Vad äter den  
 och vilken miljö lever den i? Den  
 går i dvala på vintern. Vad menas  
 med det? 

Litteraturtips
Sveriges grodor, ödlor och ormar  
- Claes Andrén, Naturskyddsföreningen
Smådjur i sjö och å  
- Lars-Henrik Olsen, Naturserien
Vad jag finner i sjö och å  
– Georg Mandahl-Barth, Naturserien

Gratisapp
Grodguiden (Naturskyddsföreningen)                                                             

paddorna är extra hårt drabbade. 
När vårlekande groddjur ska ta 
sig över Skogomevägen, är det 
många som blir överkörda och 
dör. För att skydda och bevara 
våra groddjur finns det nu en 
grodtunnel under Skogomevägen 
och skyltar bredvid vägen, som 
varnar för groddjuren. 
Det finns både mindre och 
större vattensalamander i Kvil-
ledalen. Den mindre vattensa-
lamandern är mest spridd av 
dem. Den större salamandern 
finns i dammarna på S:t Jörgens 
golfbana. Bredvid Hökälla ligger 
även Albatross golfbana och där 
har salamandrarna inventerats. 
Man hittade då den större 
arten i hela tjugo av golfbanans 
dammar.

Snok

P



FISKAR
Kvillebäcken var för länge sedan ett havssund som sträckte sig 
över Hisingen. På grund av landhöjningen, som har pågått i 
årtusenden, har havssundet förvandlats till en å. Förr i tiden fanns 
det mycket fisk i Kvillebäcken. Här kunde man till exempel fånga 
gädda, abborre, lax och lake. Till och med stör ska ha funnits i 
vattendraget.  
I början av 2000-talet genomfördes elfiskeundersökningar i 
vattendragen i Hökällaområdet. Vid elfiske blir fisken tillfälligt 
bedövad av det elektriska fältet som bildas och kan enkelt fångas 
med en håv. Undersökningarna visade att det numera bara finns 
ål, gädda och småspigg i bäckarna. Någon spigg har inte hittats i 
bäckarna under de senaste åren, men man har sett en lake i Kville-
bäcken. Elfiskeundersökningar utfördes 2012–2014 i ett antal av 
Kvilledalens bäckar. Av vattendragen saknar Skogomebäcken och 
Djupedalsbäcken fisk. Orsaken till att där inte finns någon fisk 
kan vara utsläpp eller surstötar, det vill säga en kraftig pH- 
värdessänkning i samband med höga vattenflöden. 
I dammarna däremot finns fler fiskarter.  Bäst känt är fiskbestånden i 
Hökälladammen. Här finns gott om gädda, mört, björkna, braxen och 
enstaka rudor. Den rödlistade ålen förekommer också. I Skogo-
medammen finns åtminstone gädda. Den största gäddan som har 
fångats i Hökälladammen vägde 5,4 kilo och fångades i augusti 
2009. En braxen på tre kilo, fångad i juni 2010, är en av de största 
som har fiskats upp i Göteborg. Även mörten har vuxit sig riktigt 
stor, en mört på 450 gram fångades i maj 2010. pH-värdet i de 
stora dammarna i Hökällaområdet är bra, de ligger strax över sju 
vid nästan varje mätning. Även nitritnivåerna är låga i dammarna. 
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Mört

BjörknaGädda
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P

Det betyder att nedbrytningen 
fungerar och att vattenkvalite-
ten är bra. 
Under 2012 inleddes ett öring-
projekt i Hinnebäcken (även 
kallad Glöstorpsbäcken). 
Flera ton lekgrus har lagts ner i 
bäcken för att skapa grusbäddar 
som fiskarna kan leka i. Även 
vattenströmmen har förbättrats 
genom att stora stenar har lagts 
ner i bäcken och placerats så att 
bäcken blivit trängre på flera 
ställen. Totalt har drygt 400 
öringyngel från Lärjeån utplan-
terats i Hinnebäcken. 
Elfisket har visat att ett antal 
öringar har överlevt och att 
deras tillväxt är god. Förhopp-
ningen är ett stabilt bestånd av 
såväl havsöring som stationär 
bäcköring. De är båda öringar, 
men de har olika överlevnads-
strategier. Till skillnad från 
havsöringen stannar bäckö-
ringen kvar i bäcken hela livet. 
Kanske kan man i framtiden 
fiska öring vid Backaplan?

PEDAGOGIK  
FISKAR 

Vilka fiskarter finns i dammarna?
• Ta reda på hur dessa fiskar ser  
 ut och vad de vill ha för föda?  
 Hur fortplantar de sig?

Vad finns det för växter och 
insekter i dammarna?
• Samla insekter och smådjur.

• Titta i luppar. Vad hittar du? 

• Att ha med :bestämningsnyckel,  
 plasthinkar, plastkar, luppar, små  
 håvar, mjuka pincetter, protokoll/  
 anteckningsbok.

pH- värde
• Mät pH-värdet i vattnet. 

• Vilket pH-värde är ett bra pH- 
 värde? Vad händer med växter  
 och djur när vattnet är för surt? 
 Vad beror det på att vattnet blir  
 surt och vad kan man göra för att 
 återställa pH-värdet?

Litteraturtips
Ekologisk fiskevård – studiematerial , Thommy 
Gustavsson och Dan Jonasson, Sportfiskarna.
Vad jag finner i sjö och å. Färgserien
Insekter, Naturserien
Dammhandbok 
-  Per Isaksson , Naturskyddsföreningen
Webbadress: www.sportfiskarna.se/goteborg/

Gratisapp
Fisknyckeln ( Sportfiskarna )

Braxen
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INSEKTER
I Hökälla våtmarkspark finns många olika arter av insekter och 
andra ryggradlösa djur. Många av arterna är vanliga men här finns 
även några sällsynta arter.  

FJÄRILAR
Det finns många olika fjärilar i Hökälla. Det beror bland annat på 
att området har flera olika naturtyper där olika arter trivs. Större 
delen av området är betesmarker och här finns bland annat kålfjäril, 
silverstreckad pärlemorfjäril, påfågelöga, nässelfjäril och ängssmy-
gare. I de små ekdungarna finns vinbärsfuks och eksnabbvinge. På 
våren och sommaren kan du se den stora, vackra sorgmanteln.
Andra fjärilsarter som finns i området är mindre tåtelsmygare, alm-
snabbvinge, hedblåvinge, rapsfjäril, tistelfjäril, amiral, brunsprötad 
skymningssvärmare och alaftonfly. Om du har lite tur kan du få 
syn på poppelglasvingen under juli månad. Det är en fjäril, men 
den ser ut som en geting. Att härma giftiga eller farliga djur kallas 
för ”mimikry” och är ett sätt att lura rovdjur. Störst chans att få 
syn på poppelglasvingen har du vid fågeltornet. 

TROLLSLÄNDOR
Dammarna och vattendragen i Hökälla är utmärkta livsmiljöer för 
trollsländor och ungefär 15 arter har setts i området. När sländorna 
fortfarande är larver lever de i vattnet, medan de vuxna sländorna 
jagar flugor och andra småkryp över vattenytan, över ängarna och 
i brynzoner.
Längs gångvägarna kan du se blodröd ängstrollslända, större 
ängstrollslända och svart ängstrollslända. Vid dammarna finns 
bland annat bred trollslända, fyrfläckad trollslända och metall-
trollslända.  Här kan det också finnas stora mängder av ljus och 
mörk lyrflickslända samt månflickslända. I hela området kan du se 
olika arter av mosaiktrollslända. De är mycket duktiga flygare och 
ses oftare längre från vatten än andra trollsländor. 



VATTENLEVANDE INSEKTER OCH ANDRA SMÅKRYP
Förutom trollsländor lever många andra insekter i vattenmiljö-
erna. Olika arter av dagsländor, nattsländor, vattenlevande skal-
baggar, tvåvingar och skinnbaggar finns både i dammarna och i 
vattendragen. Bland skinnbaggarna finns ovanligt många arter 
buksimmare, bland annat den sällsynta arten Sigara iactans. En 
annan intressant skinnbagge är den märkliga vattenskorpionen 
(klodyveln). Den har stora gripklor som den använder för att 
fånga sina byten med. Förutom insekter finns det också virvel-
maskar, iglar, småmusslor och snäckor, bland annat den sällsynta 
ribbskivsnäckan.  

SKALBAGGAR
Man vet säkert att det finns ungefär fyrtio olika skalbaggsarter i 
Hökälla, men antagligen finns det många fler. I skogsdungar och i 
betesmarkerna finns det flera arter av knäppare och långhorningar. Den 
kanske lättaste knäpparen att känna igen är kamhornad knäppare. 
Arten är bronsfärgad och hanen har extremt stora, greniga antenner. 
Knappt 15 arter långhorningar är kända från området. De lägger 
ofta sina ägg i ved, medan de vuxna skalbaggarna gärna besöker 
olika blommor. Just att det finns både skog och betesmark är 
därför en förutsättning för att långhorningarna ska kunna leva 
här. I Hökälla finns bland annat fläckhornad blombock, fyrbandad 
blombock, gulröd blombock, rödbukig blombock, smalblombock, 
ängsblombock samt tistelbock. Tistelbocken sågs för första gången 
i området sommaren 2014. Den är ny för landskapet men arten är 
under långsam spridning norr ut.
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Nässelfjäril
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BIN, HUMLOR OCH ANDRA STEKLAR
Vildbin och andra steklar är helt beroende av lämpliga boplatser 
och mat. Eftersom de lever av nektar och pollen behöver de en 
rik blomning och vissa arter kan bara äta av speciella blomsorter. 
Sandiga områden är viktiga boplatser för bina, eftersom de gräver 
gångar och lägger sina ägg där. Vissa arter lägger sina ägg i hålig-
heter i trä. I Hökälla pågår ett arbete med att gynna vildbin och 
andra steklar genom att skapa miljöer som de trivs i. Ett sandom-
råde ska anläggas och flera så kallade bibatterier (insektshotell) 
har placerats ut. Bibatterier består av trästycken med borrade hål. 
Det pågår även försök att öka mängden blommande örter i området. 
Olika arter av vildbin som påträffats i Hökälla är rödmurarbi, 
långhornsbi, glödsandbi, gyllensandbi, lysningsbi, sorbersandbi, 
samt smågökbi. Längs med promenadsträckorna kan den som har 
lite tur se den vackra blåklockshumlan när den besöker blåklockor. 
Andra humlor i området är hushumla, ljunghumla, ljus och mörk 
jordhumla, ängshumla samt stensnylthumla och ängssnylthumla. 
Förutom vildbin och humlor finns många andra steklar i Hökälla 
men de är dåligt utforskade. 

GRÄSHOPPOR OCH VÅRTBITARE
Åtta arter gräshoppor och vårtbitare är i dagsläget kända i området, 
men här finns säkert några arter till. De vanligaste arterna är 
backgräshoppa, slåttergräshoppa, grön vårtbitare, stor vårtbitare, 
buskvårtbitare och lövvårtbitare. De finns i hela området. Vid bron 
vid Hökälladammen kan du både se och höra den stora kärrgräs- 
hoppan. Den är nog en av våra vackraste gräshoppor, starkt färgad 
i grönt och lila. Har du riktig tur kan du hitta den mindre vanliga 
ekvårtbitaren bland ekarna.
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P
PEDAGOGIK INSEKTER
Inventera fjärilar
• Vilka fjärilar kan ni hitta?

• Gör ett protokoll med fjärilens   
 namn, datum, klockslag, väder,  
 temperatur och antal fjärilar av   
 varje sort. Fotografera dem gärna.

• Vilka växter gillar fjärilarna och 
 dess larver och varför?

• Vad menas med kamouflage? 

• Hur ser fjärilens livscykel ut?

• Måla av fjärilarna ni har hittat. 

Trollsländor
• Var kan du hitta trollsländor? 
 Var trivs de bäst någonstans?

• Vilka trollsländor finns?  
 Kan du hitta andra sorters sländor?

• Vad tycker sländor om att äta?

• Hur ser deras livscykel ut?

Vattenlevande insekter
• Ta med hinkar, små håvar, 
 luppmuggar och bestäm- 
 ningsnyckel ”vattendjur”.

• Fånga in insekter i hinkarna.  
 Ta upp några med håven och 
 kolla i lupparna vad ni ser.  
 Glöm inte att de ska ha vatten.

• Vattenskorpionen – så kallas 
 klodyveln. Kan ni hitta den? 
 Undersök hur den ser ut och 
 hur den lever. Måla av.

Skalbaggar
• Ta med plastbrickor, hinkar, 
 pincetter, bestämningsnyckel  
 (kan köpas på: www.hos.se), 
 och luppar.

• Kan ni hitta den kamhornade 
 knäpparen? Leta i skogsdungar 
 och i beteshagar. 

• Hur många olika skalbaggar  
 kan ni hitta? Hur många ben  
 har de?

• Vad äter de? Hur ser miljön ut  
 där de lever?

Bin, humlor och andra steklar
• Vad är det för skillnad mellan  
 dessa insekter? Jämför också  
 med getingen.

• Vad är det för skillnad mellan  
 vildbin och bin som lever i bikupor?

• Vad äter alla dessa insekter?  
 Vilka växter behöver de för att  
 överleva?

• Hur låter de? Låter de olika?

• Bygg ett insektshotell och sätt 
 upp det på en solig plats i när- 
 heten av skolan/förskolan.

Litteraturtips
På jakt efter små djur i sjö och å  
- Hands-on science
På jakt efter små djur i skogen – Hands-on-sience.
Vad jag finner i skogen –Naturserien
Vad jag finner i Sjö och å – Nikolaj Scharff
Insekter – Naturserien
Svenska fjärilar – Bo Söderström
Trollsländor i Sverige 
Sveriges humlor 
Gräshoppor i Sverige
Sälg – Bengt Ehnström

Gratisapp
Fjärilar Jordbruksverket
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FÅGLAR

OVANLIGT RIKT FÅGELLIV
Hökälla våtmarksparks allra högsta naturvärden hör till det rika 
och intressanta fågellivet. Det är en viktig rastplats och övervint-
ringslokal för många flyttfåglar. Dessutom är Hökälla en av kom-
munens viktigaste häcklokaler, det villa säga en plats där fåglarna 
bygger bo och får ungar. Över hundra arter häckar i och i anslut-
ning till området. Sammanlagt har hela 205 arter observerats här. 
Att Hökälla är en så bra fågellokal beror på att här finns flera vär-
defulla biotoper på ganska liten yta. En biotop kan förklaras som 
en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller 
djursamhällen hör hemma. Här finns öppet vatten för änder, gäss 
och svanar. På strandängarna finns vadare och beckasiner och i 
betesmarkerna och skogsdungarna finns svalor och starar, rovfåglar 
och ugglor, hackspettar och mesar. 
Fågelåret vid Hökälla börjar tidigt. Redan innan isen har släppt 
helt är svanar, gäss och flera andfåglar på plats. När snön har 
försvunnit kommer vadare, stare, sävsparv och sånglärka. Vid 
lövsprickningen är de flesta flyttfåglarna på plats och du kan höra 
trastar och sångare, till exempel koltrast och svarthätta, sjunga 
från buskar och skogsdungar. Då har även svalorna kommit till 
sitt ”backsvaleberg” och tornfalken till sin specialholk på den gamla 
elstolpen. Under hösten rastar många fågelarter här på sin väg 
söderut, som änder, piplärkor, duvor och finkar. Senare på vintern 
är det ganska lugnt och tyst i området men några mesar, hackspettar, 
kråk- och rovfåglar kan du både se och höra.
I det här kapitlet har Hökälla grönt arbete och rehab listat ett 
urval av representativa fågelarter för Hökälla våtmarkspark, hur 
och när de vistas i områden och ibland även hur de förflyttar sig. 
Uppgifterna är baserade på observationer som gjorts i området. 
Du hittar en fullständig artlista på deras hemsida www.hokalla.se. 
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FÅGELORDLISTA FÖR NYBÖRJARE
För dig som inte är så van vid fågelvärlden har vi gjort en liten 
ordlista med förklaringar av ord som är vanliga när man pratar 
och skriver om fåglar:
Bomärkning innebär att man ringmärker fågelungar i boet,  
alternativt holk. 
Flyttfågel är en art som lämnar sitt revir efter att de har häckat 
(fött upp sina ungar), för att flyga söderut. De flesta fåglarna är 
flyttfåglar, framförallt de som äter insekter och är beroende av 
insekter året runt. Många av våra flyttfåglar flyger ända ner till 
tropiska Afrika på vintern, medan andra stannar på den europeiska 
kontinenten. Under våren kommer flyttfåglarna tillbaka. Exakt 
när det sker beror på temperaturen och ljuset.
Häckfågel är en fågelart som häckar i ett område, det vill säga 
bygger bo och föder upp sina ungar där. Hökälla är det häckfåge-
lartrikaste området i Göteborg.
Karaktärsart är en vanligt förekommande häckfågel.

Kvillen eller Kvillebäcken.  
I texter som handlar om 
Hökälla kan det stå både 
Kvillen och Kvillebäcken när 
vattendraget ska beskrivas. Den 
del av vattendraget som rinner 
söderut från Hökälla och har 
sitt utlopp i Frihamnen kall-
las för Kvillebäcken. Norr om 
Skogomevägen byter vatten-
draget namn till Kvillen och 
har då sitt utlopp i Nordre älv. 
Det är mycket ovanligt att ett 
vattendrag rinner åt två håll. 
Ordet för det fenomenet är 
bifurkation.
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Rastare är en fågel som stannar till i ett område för att leta mat, 
skydd och vila innan den fortsätter sin resa. 
Revir är ett område som ett djur försvarar mot andra djur, ofta på 
grund av mat, skydd eller att de har bo med ungar där.
Ringmärkning av fåglar innebär att man fäster en mycket lätt 
aluminiumring på ett av fågelns ben. Varje ring är unik och gör 
att man kan följa fåglarnas flyttvägar, ibland världen runt. Genom 
ringmärkningen kan man också få information om var fågeln är 
ringmärkt, vilken art den är, hur gammal den är och om det är en 
hane eller hona. Det är Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 
som ansvarar för ringmärkningen i Sverige. I Hökälla ringmärks 
flera hundra fåglar varje år. När en ringmärkt fågel upptäcks kallas 
det för återfynd. Många återfynd har blivit gjorda på fåglar som 
blivit ringmärkta i Hökälla, bland annat har de dykt upp i Danmark, 
Finland, Tjeckien, Ungern och Belgien.
Stannfågel är en fågelart som stannar kvar i området året runt.  
Det är motsatsen till flyttfågel.
Sträckfågel är en flyttfågel.

Gräsand, hane
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UTVALDA FÅGLAR I HÖKÄLLA 

observerades den på följande 
rastplatser: Tysslingen i Närke, 
Hökälla på Hisingen och Kirk-
kosalmi utanför Uleåborg. 

Skedand  
Anas clypeata

Skedanden förekommer varje 
år vid Kvillen och Hökälla, 
framför allt under våren. Of-
tast är det ett par som kommer 
men vissa år har två till tre par 
kommit. Deras spelbeteende 
under våren tyder på häckning, 
men någon kull har ännu inte 
observerats. Ett mindre antal 
skedänder rastar även i Hökälla 
under våren och hösten.

Bläsand  
Anas penelope

Bläsanden är en allmän rastare 
under höstflyttningen, då upp 
till 300 fåglar kan komma, även 
om de ofta är färre. Några få 
bläsänder kan ses under våren 
och ännu ovanligare är den på 
sommaren och vintern. 

Knölsvan  
Cygnus olor

Knölsvanen finns vid Hökälla 
året runt, förutom när dammarna 
är isbelagda under en längre 
tid. När isen ligger en kortare 
period på dammarna kan du se 
svanarna stå på isen. Varje år 
häckar minst två par knölsva-
nar i Hökälla men vissa år har 
det varit upp till åtta häckande 
par. Under våren kan flockar på 
upp till 25 knölsvanar rasta i 
området. 

Sångsvan  
Cygnus cygnus

Sångsvanen är först och främst 
en genomflyttare i Kvilledalen, 
men ibland också en övervint-
rare. Särskilt under våren kan 
flockar med upp till 110 fåglar 
rasta i området. Vissa vintrar 
har upp till 60 sångsvanar setts, 
särskilt i Kvillenområdet. 
En vuxen sångsvan som rastade 
en längre tid vid Skogomedam-
men bar en halsring, som visade 
att den var ringmärkt i norra 
Finland. Denna fågel har man 
kunnat följa under sin årliga 
flyttning mellan vinterkvarteren 
på norra Jylland, i Danmnark 
och sommarvistena i norra 
Finland. Mellan 1996 och 2002 Knölsvan
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Kricka  
Anas crecca

Krickan är en allmän rastare, 
både under vår- och höstflytt-
ningen. Som mest rastar 200 
fåglar i området men ofta är de 
inte så många. Vissa år häckar 
något enstaka par i Skogome-
dammen och under milda vint-
rar kan man se någon enstaka 
fågel där.

Gräsand  
Anas platyrhynchos

Gräsanden finns i Hökälla året 
runt, både som häckare och 
rastare. Så länge det finns vakar 
eller öppet vatten under vintern 
finns det gräsänder. Varje år 
häckar flera par i de större 
dammarna. Ibland kan man se 
flera hundra gräsänder i området, 
särskilt under hösten.

Knipa  
Bucephala clangula

Knipan förekommer under hela 
året, så länge det finns öppet 
vatten. Varje år häckar fyra till 
sex par, för det mesta i uppsatta 

holkar. Under våren och hösten 
rastar mindre knipflockar regel-
bundet i Hökälla.

Rörhöna  
Gallinula chloropus

Rörhönan häckar årligen med 
ett till två par i de större dam-
marna. Dessutom häckar arten 
vissa år i Kvillen och på S:t 
Jörgens golfbana. Något år har 
den stannat över vintern men 
det är ovanligt. 

Sothöna  
Fulica atra

Sothönan är en karaktärsart 
vid Hökälla och häckar här 
varje år. Vid Kvillen däremot 
är den ovanlig. Den kommer 
till Hökälla redan i mars, när 
isen lossar från dammarna, och 
stannar till november. Arten 
ökade som häckfågel fram till 
2005, då det fanns minst 10 
par i de båda större dammarna. 
De senaste åren har fyra, fem 
par häckat i Skogomedammen 
och ett par i Hökälladammen. 
Enstaka vinterfynd har gjorts.

Gräsand, hona Sothöna
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Grågås  
Anser anser

Du kan se upp till 300 grå-
gäss i Hökälla under vår- och 
höstflyttningen. Mindre flockar 
rastar även i området ibland. 
Ett par började häcka i Sko-
gomedammen 2010, därefter 
häckar ett till tre par grågäss här 
varje år.

Kanadagås  
Branta canadensis

Kanadagåsen finns vid Kvillen 
och Hökälla året runt. Arten 
häckar årligen med flera par. 
Misslyckas häckningen försvin-
ner ofta de vuxna paren under 
försommaren.  Under flyttnings-
tiden vår och höst passerar 
flockar med upp till 200 exem-
plar och en del av dem rastar i 
området.
Våren 2014 häckade ett kana-
dagåspar i Hökälladammen. 
Gåsfamiljen blev nästan tam 
och matades regelbundet av all-
mänheten. Hanen hade hittats 
i en soptunna i Tynnered 2008 
och omhändertogs av Fågel-
centralen. Tre månader senare 
släpptes den i Hökälladammen 
och strax därefter fann den en 
hona.

Gråhäger  
Ardea cinerea

Mellan mars och november 
finns gråhäger vid Kvillen och 
Hökälla. Den är inte så vanlig 
under häckningstiden, men be-
söker området regelbundet från 
högsommar till senhöst. Oftast 
är det enstaka fiskande fåglar 
men ibland är de fler, som mest 
sex individer. 
I april 2007 började ett par grå-
hägrar bygga bo i en videbuske 
i Skogomedammen, men de 
fullbordade inte häckningen.

Duvhök  
Accipiter gentilis

Duvhöken häckar i omgivning-
arna och den kan ses jaga här 
året runt. Dessutom passerar 
enstaka flyttande fåglar på 
våren och hösten.

Sparvhök  
Accipiter nisus

Sparvhöken finns i området 
året runt och häckar i skogarna 
i närheten. Under flyttningen 
på våren och hösten kan du se 
arten regelbundet. Som flest 
har tjugo sträckande fåglar setts 
på en dag.
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Ormvråk 
Buteo buteo

Ormvråken finns året runt i 
området och ses varje dag, ofta 
flera stycken. Flera par häckar 
i Kvilledalen och många orm-
vråkar övervintrar i området 
varje år.  Under flyttningen på 
våren och hösten passerar här 
dessutom många ormvråkar. 
Den högsta dagssiffran är 83 
exemplar. Flera olika fynd av 
mycket ljust färgade ormvråkar, 
så kallade ”börringevråkar” har 
gjorts. 

Tornfalk  
Falco tinnunculus

Tornfalken ses dagligen i om-
rådet, ofta flera stycken. Under 
flyttningen passerar ett mindre 
antal tornfalkar Hökälla. Varje 
år häckar ett tornfalkspar i den 
uppsatta holken i hagmarken, 
strax söder om Skogomedammen. 
Kullstorleken varierar mellan 
tre till sju ungar, beroende på 
hur mycket sork det finns i om-
rådet. Det första levnadsåret är 

mycket tufft för ungfåglar. Det 
gäller inte bara tornfalkar utan 
alla andra fågel- och djurarter. 
Vissa år har tornfalksungarna 
ringmärkts och tre återfynd har 
gjorts. I oktober 2005 hittades en 
trafikskadad ungfågel i Kärra. 
Den omhändertogs av Fågel-
centralen och släpptes i november 
samma år.  En ungfågel kon-
trollerades levande i Beaufays, 
Liege, Belgien i september 
2008 och ungen ringmärktes i 
juni samma år. I oktober 2009 
hittades en död ungfågel, som 
ringmärkts i juni samma år, 
utmed motorvägen vid Haslev, 
Själland, Danmark.

Tofsvipa  
Vanellus vanellus

Tofsvipan är en karaktärsart vid  
Kvillen och Hökälla, även 
om den minskat i antal. Den 
anländer tidigt på våren och 
förekommer allmänt fram till 
sen höst. Under flyttningstiden 
rastar flockar med tofsvipa här. 
Den högsta dagssiffran är 210 

TofsvipaTornfalk, hona
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exemplar (uppmättes i november 
2005).
Tofsvipan häckar på ängsmar-
kerna runt dammarna och på 
fälten och ängarna i dalgången 
norr om Skogomevägen. Under 
2000-talet har här häckat 
uppemot tjugo par, men de 
senaste åren har de varit betyd-
ligt färre. Liksom många andra 
vadararter har arten minskat 
såväl i Hökälla som på många 
andra platser i landet. 

Enkelbeckasin  
Gallinago gallinago

Enkelbeckasinen finns vid 
Kvillen och i Hökälla, från mars 
till november. Varje år häckar 
flera par på strandängarna vid 
dammarna, men också utmed 
Kvillen.  
Under hösten rastar arten 
allmänt och regelbundet ses 
30–40 exemplar, framför allt 
vid Skogomedammen. Inte 
sällan ses flockar på upp till 
70 exemplar och regelbundna 
vinterfynd har gjorts. 

Blåmes  
Cyanistes caeruleus

Blåmesen är en mycket vanlig 
fågel året runt i Kvilledalen. 
Den är en vanlig häckfågel, 
både där det finns byggna-
der och i löv- och blandskog. 
Blåmes och talgoxe är de 
vanligaste häckfåglarna i de 
uppsatta tättingholkarna, vissa 
år är blåmesen vanligast och 
andra år talgoxen. När det inte 
är häckningstid drar blåmes-
flockar omkring och letar mat i 
dammarnas bladvassar, eftersom 
de älskar vassfrön. Blåmesar-
na är också vanliga gäster vid 
fågelmatningarna.
Alla blåmesar stannar inte kvar 
hela året. Det finns fynd som 
visar att arten också kan vara en 
flyttfågel.
I maj 2011 ringmärktes nio 
ungar i en holk. En av ungfåg-
larna återfanns på Nidingens 
fågelstation i september samma 
år. Den kontrollerades levande 
av ringmärkare på fågelsta-
tionen som ligger söder om 
Onsalahalvön, sannolikt på väg 
över Kattegatt till Danmark. 

Enkelbeckasin
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Talgoxe  
Parus major

Talgoxen är vanlig året runt i 
Hökälla. Den häckar allmänt 
i skogsmark och där det finns 
byggnader. Talgoxen och 
blåmesen tävlar om att vara 
den vanligaste holkhäckaren 
i området. Av holkprojektets 
över 400 holkar är tre fjärdede-
lar småfågelholkar. Beläggningen 
av holkarna varierar mellan 
60 och 90 procent, beroende 
på område och år. Talgoxen 
är en mycket vanlig gäst vid 
fågelmatningarna, inte minst 
vid Lillhagsparkens cirka 15 
matningsstationer. 

Forsärla  
Motacilla cinerea

Forsärlan finns i Hökälla under 
sommarhalvåret och ett par 
häckar i Skogomebäcken och 
sannolikt också längs Hinne-
bäcken. Under sommaren kan 
man ibland se ungfåglar som 
letar efter mat i dammarna. 
Forsärlan förekommer sparsamt 
som sträckfågel i Kvilledalen, 
både på våren och hösten.

Steglits  
Carduelis carduelis

Steglitsen förekommer året 
runt i Kvilledalen och under 
senare år har den blivit en årlig 

häckare. Arten har också ökat 
kontinuerligt i landet, vilket 
märks i antalet observationer, 
både vad gäller antalet rapporter 
per år och på individantalen. 
Före 2007 var högsta dagssiff-
ran 13 exemplar i Hökällaom-
rådet. De senaste åren har runt 
30 exemplar setts vid flera till-
fällen. Under sensommaren och 
hösten är de som flest. Ibland 
kan enstaka exemplar ses vid 
fågelmatningarna.

Kattuggla 
Strix aluco

Kattugglan är en stannfågel och 
flera par häckar i Kvilledalen. 
De använder ofta knip- och 
kattuggleholkar för häckning 
och för dagvisten. Under våren 
2007 fanns två par häckande i 
knipholkar ute på hagmarken 
nära fågeltornet. De häckade 
mycket nära varandra och fick 
två ungar vardera. 
Ett antal kattuggleungar har 
ringmärkts i Hökälla  och de 
har man kunnat följa. En unge 
märktes i maj 2007 och hittades 
i Stora Holm december samma 
år. Troligen hade ungfågeln bli-
vit tagen av rovfågel, eftersom 
det bara fanns benrester och en 
ring kvar. Ungen tros ha blivit 
tagen redan under sommaren. 
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Tornseglare 
Apus apus

Tornseglaren häckar i området 
och ses ofta här från mitten av 
maj till slutet av augusti. Ibland 
kan man se hundratals fåglar 
som födosöker i luften, över  
de insektsrika dammarna.  
Det högsta uppmätta antalet 
tornseglare under våren är cirka 
400 individer (i maj 2007)  
och under sensommaren cirka  
1 000 (månadsskiftet augusti/
september).

Gröngöling  
Picus viridis

Gröngölingen finns året runt i 
områdets lövdungar och bland-
skogar. Flera par häckar här 
och spellätet och trumningarna 
hörs mycket ofta under våren. 

Större hackspett  
Dendrocopos major

Större hackspett är den vanli-
gaste hackspetten i Kvilledalen 
och den ses här året runt. Flera 
par häckar här varje år.

Mindre hackspett 
Dendrocopos minor

Den mindre hackspetten finns 
i området året runt och två, tre 
par häckar här varje år. Denna 
lilla svart-vit-röda hackspetten 
blir allt ovanligare i stora delar 

av landet, men det finns fort-
farande en livskraftig stam i 
Göteborgstrakten.

Backsvala  
Riparia riparia

Backsvalan ses i Hökälla 
våtmarksområde från slutet 
av april till augusti. Det är en 
rödlistad art, som inte häckade i 
Hökälla våtmarkspark innan 2010. 
På våren 2009 stod ett backs-
valeberg färdigt på hagmar-
ken invid Skogomedammen. 
”Berget” består av en blandning 
av stenmjöl och sandaska och 
är lagom fast för att attrahera 
bobyggande backsvalor. Svalorna 
hittade berget först 2010 och 
då häckade 60–70 par backsvalor 
där. Till 2011 hade kolonin växt 
till 80–90 par och berget var 
pepprat med bohål. I juli 2011 
genomfördes ringmärkning och 
slöjnät placerades framför berget. 
Fångsten blev lyckad och inte 
mindre än 105 backsvalor 
ringmärktes och kontrollerades, 
16 av dem var ungar som fötts 
det året.

Backsvala
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Vid ringmärkningen 2012 
gjorde man flera spännande 
återfynd. En backsvala kontrol-
lerades i Hökälla i augusti 2012 
och visade sig vara ringmärkt 
som årsunge i Ustecky, Louny, 
Tjeckien cirka 2 år tidigare. En 
annan fågel var ringmärkt vid 
Torslandaviken och häckade 
året efter i Hökälla. Häcknings-
säsongerna 2012 och 2013 
häckade 30–40 par, men under 
2014 skedde en kraftig minsk-
ning till några få häckande par. 
Det finns flera skäl till att 
antalet backsvalor minskat i 
området.  En viktig orsak är att 
berget sjunker för varje år, på 
grund av erosion och underlig-
gande djupa lerlager. En annan 
orsak är att de blir uppätna, 
framförallt av räven. Andra djur 
som jagar backsvalor är kråka, 
skata och tornfalk. Jakten på 
backsvalor är större när det är 
ont om sorkar.
År 2014–2015 genomfördes en 
restaurering av berget. Ytorna 
där backsvalorna kan häcka har 
nästan fördubblats. Förhopp-
ningen är att en backsvalekoloni 
ska etablera sig här igen. 

Sädesärla  
Motacilla alba

Ballerina bianca (som sädesärlan 
heter på italienska) finns i 

området från början av april till 
september. Sädesärlan häckar i 
hela Kvilledalen och förekom-
mer också allmänt som sträck-
fågel. Den har som tidigast 
observerats 24 mars och som 
senast 10 oktober.

Gärdsmyg 
Troglodytes troglodytes

Gärdsmygen finns året runt 
i Kvilledalen och den häckar 
allmänt i omgivningarnas olika 
skogsmiljöer. Arten är ganska 
vanlig även på vintern och 
tillhör en av de få arter som 
sjunger under hela året. 

Näktergal  
Luscinia luscinia

Näktergalen anländer i början 
av maj och flyttar redan i au-
gusti. I Kvilledalen, från Lill-
hagsplurret i söder till Skändla 
i norr, har upp till tio revirhål-
lande, sjungande hanar funnits. 
Näktergalen etablerade sig på 
Hisingen först på 1970-talet, 
för att sedan öka kontinuerligt 
under flera årtionden. Un-
der senare år har de minskat 
märkbart men glädjande nog 
finns det fortfarande fasta revir 
i både Lillhagsplurret och Ler-
bäckssumpen.
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Rörsångare  
Acrocephalus scirpaceus

Rörsångaren förekommer vid 
Kvillen och Hökälla från början 
av maj till september. Arten 
är starkt knuten till bladvass 
och har ökat i området i takt 
med att bladvassen brett ut sig. 
Ungefär tio revir finns i hela 
området, de flesta av dem i 
våtmarksparken. 

Törnsångare  
Sylvia communis

Törnsångaren häckar allmänt 
i Kvilledalens öppna marker 
från maj till september. På 
sommaren är törnsångaren en 
karaktärsart i området. Under 
en mätning 2007 hördes 11 
sjungande hanar, vilket man 
tror är ett normalt antal på 
2000-talet. 

Lövsångare  
Phylloscopos trochilus

Arten är Sveriges vanligaste 
häckfågel, även om antalet 
minskar. I Hökälla förekommer 
lövsångaren allmänt från slutet 
av april till september. Den är 
en av de vanligaste sångarar-
terna i Kvilledalen och vid en 
mätning i juni 2007 hördes 22 
sjungande fåglar. Lövsångaren 
är dessutom en allmän rasta-
re under vår och höst. Vissa 
dagar under sträcktiden (fåg-
larna förflyttar sig) kan större 
grupper av arten ses i området. 
Ett exempel på detta är en 
observation av cirka 50 ivrigt 
födosökande lövsångare utmed 
vägvallen vid Hökälladammen i 
september 2001. Detta ”nedfall” 
av lövsångare dök upp efter en 
lågtryckfront. 

Gräshoppsångare  
Locustella naevia

Gräshoppsångaren kommer till 
området i början av maj och 
stannar till september, i olika 
antal varje år. Från Lillhags-
plurret i söder till Norrleden 
i norr, inklusive Toftekulla, 
brukar det finnas tre till fem 
revir, varav minst ett finns i 
våtmarksparken. 

Rörsångare
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Sävsångare
Acrocephalus schoenobaenus

Sävsångaren anländer i början 
av maj och stannar till augusti/
september. Från Lillhagsplurret 
i söder till Norrleden i norr 
finns fyra till sex revir, två av 
dem brukar finnas i våtmarks-
parken.

Kärrsångare
Acrocephalus palustris

Kärrsångaren finns vid Kvillen 
och Hökälla från slutet av maj 
till augusti. I hela området finns 
mellan åtta och tio revir, ett till 
tre av dem i våtmarksparken. 

Gransångare
Phylloscopus collybita

I Sverige förekommer två raser 
av gransångare – en sydlig och 
en nordlig. Gransångaren före-
kommer från början av april till 
början av november. Arten upp-
träder vid Kvillen och Hökälla 
med en sydlig ras som häckfågel 

och med en nordlig ras som 
rastande flyttfågel vår och höst. 
Den sydliga rasen har ökat 
kraftigt det senaste årtiondet. 

Svartvit flugsnappare
Ficedula hypoleuca

Den svartvita flugsnapparen  
anländer till Kvillen och 
Hökälla i slutet av april och 
flyttar igen i augusti. Arten 
häckar i uppsatta holkar och 
många ungar i bona har ring-
märkts. Antalet par varierar 
starkt från år till år. 

Nötväcka  
Sitta europaea

Nötväckan förekommer all-
mänt i lövdungar i området. 
Den är en utpräglad stannfågel.
Ett till tre par nötväckor brukar 
häcka i uppsatta småfågelholkar, 
men de allra flesta föredrar 
naturliga bohål. 

Sävsångare Nötväcka



Bofink
Fringilla coelebs

Bofinken är en mycket vanlig 
häckfågel i lövdungar och 
blandskog. Arten är också en 
vanlig sträckfågel och rastare. 
Vid gynnsamma dagar i slutet 
av september, början av oktober 
kan tusentals sträckande bofin-
kar ses.  Bofinken är Europas 
vanligaste häckfågel och efter 
lövsångaren är den Sveriges 
vanligaste. Varje år övervintrar 
ett mindre antal bofinkar i 
Hökälla och de ses regelbun-
det vid fågelmatningarna, inte 
minst i Lillhagsparken. 

Stenknäck 
Coccothraustes coccothraustes

För några årtionden sedan var 
stenknäcken en ovanlig häckfågel 
i södra Sverige men popula-
tionen har vuxit rejält. Detta 
märks tydligt i Kvilledalen, där 
stenknäcken idag är en relativt 
allmän häckfågel i ekdungar, 
löv- och blandskog. I mars kan 
större grupper observeras, som 
2013 då tjugo stenknäckar sågs 
vid ett fågelbord i Lillhagsparken. 
Varje vinter finns det några få 
stenknäckar som stannar kvar i 
området. 

P

PEDAGOGIK 
FÅGLAR

Gå på fågelsafari
För att inte skrämma fåglarna  
måste man vara ganska tyst till och 
med på långt håll. Viska är bra.

Gå gärna ut olika årstider. Då kan ni 
dokumentera vilka fåglar som finns i 
området under olika tider på året.

Man kan förbereda fågelsafarin 
genom att hänga upp talgbollar och 
halva cocosnötter i olika träd. 

Titta i området om ni kan se några 
fågelholkar. Spana på vilka fåglar som 
finns i holkarna. 

Vilka fåglar tycker om att vara i 
dammarna? Pricka av på en lista vilka 
fåglar ni har sett. 

Ta reda på vad de äter och när de 
lägger sina ägg. 

Vilka fåglar stannar kvar på vintern 
och vilka flyttar söderut?

Ta med kikare och fågelbok.

Litteratur: 
Fågelatlas över Göteborg och kranskommuner, 
Göteborgs ornitologiska förening.
Mata fåglar – Niklas Aronsson
Fågelholkar och vanliga holkfåglar  
– Lennart Bolund
Fågelsång – Jan Pedersen

Gratisapp:
Lärkvitter
Krax
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