
Tjörns finaste vadarlokaler hittar du i väster. Under våren rastar
,g; 

mangd vadare och simänder i Breviks kile. Här brukar ring-

trasten stanna till i april och i maj sjunger näktergalen'
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ATURREsERVATET BREVIKs KILE - Säby kile - Tof-

tenäs ligger på tjörns västsida och består av

flera grunda havsvikar med omgivande

strandängar, hagmarker, torrbackar och kala

bergsryggar. Breviks kile är en av landskapets bäs-

ta rästpialser för vadare, gäss och änder' På strand-

ängarna sydväst om Breviks kile rastar dessutom

ofta stora antal tättingar som ängspiplärka, gulär-

la, sädesärla och stenskvätta.
Bra överblick över strandängar och omgivande vat-

tenytor får man från flera av områdets bergknallar'
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Området utgör det i särklass största samman-

hängande betesområdet i Bohuslän och är skyddat

enli[t Natura 2000. Tillträdesförbud gäller på

strandängarna runt östra kilen av Breviks kile un-

der tiden 1 april - 15 juli. Visa alltid hänsyn mot

betande djur!

GoTT OM VADARE OCU SIVÄNOTR

Totalt ]nar 21'3 arter noterats inom området,

varav 91 som häckar, möjligen häckar eller har

häckat.



Utsikt över Breviks kile strandängar mot Runnholmen 30 september 2016. Efter hård västlig vind
råder högt vattenstånd och områdets första storlabb har just passerat över strandängarna.

I mars samlas stora antal gravänder, strand-
skator och tofsvipor, och senare under våren rastar
flertalet andra vadararter och simänder. Större
flockar små- och storspov ses ofta komma sträck-
ande från sydväst. Höga antal fisk-och silvertärnor
rastar i månadsskiftet aprll/mai. Ringtrast rastar i
april, och senare under våren hörs näktergal
sjunga.

Häckfågelfaunan är den vanliga för Bo-

huskusten med arter som grågås, gravand, ejder,
större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin och
rödbena. Sydlig kärrsnäppa häckade senast 1996.
Häckande vadare har det tufft, då både tornfalk
och korp häckar i Ranneberg, berget söder om Bre-
viks kile. Bland småfåglarna är ängspiplärka, törn-
sångare, stenskvätta och hämpling karaktärsarter
och gråsiska (ca"baref) häckar på Toftenäs. Grågås,
vitkindad gås, simänder och vadare rastar redan
från månadsskiftet maj/jttni och efter midsommar

är höststräcket i full gång. Vitkindad gås har ökat
explosionsartat från max B ex 2006 till max 650 ex
2076.

Rastande vadare och tättingar på strandäng-
arna är områdets största attraktion. Totalt har 33
arter vadare noterats, 5 fdrre än vid Torslandavi-
ken och 3 fdrre än vid Ödsmåls kile i Kungälvs
kommun och Ramsvikslandet i Sotenäs kommun.
Flera vadararter rastar i för Bohuslän höga antal,
se faktaruta. Dykänder, smålom, doppingar och al-
kor ses på djupare vatten, speciellt nordväst om
Toftenäs. Pilgrimsfalk jagar ofta i området.

Utanför Toftenäs ses dykänder, smålom
och alkor. I övrigt är det ganska fågelfattigt med
enstaka havsörnar på besök och vinterrevir av var-
fågel och skärpiplärka.

amerikansk kricka, alfågel, smådopping,
stormfåge1, silkeshäger, ägretthäger, vit stork, röd
glada, vattenrall, skärfläcka, fjällpipare, sandlöpa-

Spovsnäppor i praktdräkt rastar från första halvan av juli,
från mitten av augusti dyker ungfåglarna upp.

ljuli-oktober är kärrsnäppan ofta den vanligaste
vadaren i Breviks kile, ibland i 1OO-flockar.
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Efter väst-
liga stormar
blir strand-
ängarna
översväm-
made. Då
är området
ofta som
bäst för få-
gelskådning.

tinge) industriområde. Parkera
på anvisade platser. Notera

dock att grinden kan
stängas på kvällarna.

Gå tillbaka mot
strandängarna du

såg tidigare och gå

.rpp på den första
höjden. Härifrån
får du bra över-
btick över både
östra och västra
kilen samt de fi-
naste strandäng-

rTa;l arna.

Vill du besöka Tofte-
näs fortsätter du ytterli-

gare 450 meter På vägen

mot Skärhamns centrum.
Sväng mot höger på Toftenäsvä-

gen och fortsätt förbi skylten "Toftenäs"
(gul skylt) efter 300 meter. Efter ytterligare 700

meter finns några parkeringsplatser vid vägens

slut. Gå genom grinden (stäng noga efter dig!) och

följ vandringslederna området.
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Bästa vadardagarna
Högsta rastande antal av regelbundet förekom-

mande vadare vid Breviks kile, enligt rapporter till

Artportalen.

Strandskata 82 ex 22mars2001

Mindre strandpipare 2 ex Maj och aug

Större strandpipare 75 ex 10 aug 2013

Ljungpipare 54 ex 27 iuli2}06
Kustpipare 24ex 30 juli2009

Tofsvipa 1 1 5 ex 14 mars 2007

Kustsnäppa 50 ex 24au12010

Brushane 42ex 10 aug 201 1

Myrsnäppa 5 ex 26mai2015

Spovsnäppa 15 ex 05 seP 2006

Mosnäppa B ex 20 maj 2013

KärrsnäpPa 150ex 24au92010

Småsnäppa 10 ex 14 seP 201 1

Dvärgbeckasin 6 ex 28 okt 2015

Enkelbeckasin 30 ex 13 aug 2010

Rödspov 2 ex 28 aug 201 1

Myrspov 35 ex 12 aug 2013

Småspov 49 ex 07 maj 2006

Storspov 275ex 21 aPr2008

Drillsnäppa 17 ex 06 maj 2015

Skogssnäppa 7 ex 0B aPr 2006

7 ex 09 juli2007

Svartsnäppa 1B ex 15juni 2005

GluttsnäpPa 129 ex 06maj2O14

Grönbena 130 ex O7 iuli2007
Rödbena 84 ex 19 juli 2010

Roskarl 3 ex 07 maj 2006

Bland ovanliga besökare finns skärfläcka, fjällpipare, sand-

löpare, tuvsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och stormfågel'

SKÅDARTIPS

Breviks kile: Bäst överblick över området får man

från höjden söder om Utänge ö, som kan besökas

hela året. Härifrån har man på förmiddagen fint
medljus över den västra kilen. På eftermiddagen
har man medljus över den östra kilen och den fi-
naste strandängen. Mot sydost kan man spana av

tre grunda dammar där simänder, vadare och mås-

fågtar ofta födosöker. Favorittillhåll för mosnäppa!

Området kan med fördel även överblickas från en

avsats väster om Ranneberg. När tillträdesförbudet
inte gäller kan man gå ut till en liten höjd norr om

de grunda dammarna för att komma närmare den

östra kilen.
Vill man spana ut över de yttre delarna av kilen

kan man gå upp på någon av höjderna norr om

stranden. Den yttersta, Runnholmen, blir en ö vid
högvatten och stövlar behövs alltid. Efter västliga

re, tuvsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, kustlabb,

fjällabb, storlabb, tärnmås, kentsk tärna, tobis-

grissla, alkekung, turturduva, berglärka, större

piplatku, rödstrupig piplärka, citronärla, sävsånga-

i., trot tåttgare (häckning), grönsångare, blåhake,

svarthakad buskskvätta, talltita, bändelkorsnäbb,

större korsnäbb och rosenfink.

HITTAHIT

Vid trafikljusen efter Tjörnbroarna tar du vänster

på väg 169 och efter 5,5 km når du Wallhamnsron-

dellen. Här tar du höger mot Kållekärr. Kör rakt
fram i Kållekärr och fortsätt 2,2km till rondellen,
där du fortsätter rakt fram mot Skärhamn.

Vill du besöka Säby kile tar du höger efter 100

meter mot "Säby 2" (bläskylt). Parkera på anvisad

plats vid Säbygården efter 900 meter och fortsätt
iedan "Säbyleden" till fots. Efter 600 meter har du

Säby kile på höger sida och efter ytterligare 1,2 km

ser du de norra delarna av Breviks kile till vänster'

Vandringsleden går sedan genom fina buskmarker

och över betade ängar till västra delen av Säby ö'

Vill du besöka Breviks kile fortsätter du 3,3 km

till nästa rondell där du tar höger mot Skärhamn.

Vid skylten "Skärhamn" efter 900 m ser du strand-

ängarna och södra delarna av Breviks kile. Här

finns en parkeringsplats på höger sida av vägen

med en informationstavla över området. För att
parkera kan du också fortsätta ytterligare 250 me-

ter och ta till höger in på Radona (Ge-
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Från höjden söder om Utänge ö har man bäst överblick över Breviks kile. Mynningen till Breviks och Säby
kilar spanar man lämpligen av från en brant höjd som man når via vandringsleden ut mot havet.
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stormar blir strandängarna helt eller delvis över-
svämmade. Det är vid dessa tillfällen som området
ofta är som bäst för fågelskådning. Höga antal va-
dare samlas på de blöta strandängarna och måsfåg-
lar söker 1ä i strandkanten, på eftersommaren
ibland någon kentsk tärna.

Säby kile: Längs den öringförande Säbyån, som
mynnar i Säby kile, finns ett av de största vassom-
rådena på fjörn. Härifrån hörs flera nattaktiva ar-
ter, bland annat gräshoppsångare som är mycket
sällsynt på Tjörn. An kan passeras på en cykelbro
400 meter uppströms. Vid mynningen finns sanka
områden där dvärgbeckasin rastar på senhösten
och våren.

Toftenäs: Mynningen till Breviks och Säby kilar
spanar man bäst av från en brant höjd som nås via

vandringsleden från parkeringen ut mot havet.
Ta det försiktigt när du klättrar upp på höjden, spe-
ciellt om det är isigt och blött. Väl uppe har man
en strålande utsikt ända ut till öppna havet och in
mot Säby ö. Dykänder, smålom, doppingar och al-
kor ses regelbundet under vinterhalvåret.

En mycket bra, men svårtillgänglig utsiktsplats
ligger på nordligaste spetsen av Toftenäs. Häri-
från kan större delen av Breviks kile-området av-
spanas, från Yttre Manskär till Breddalen. Här
lockar ett bestånd av lågvuxna bergtallar till sig
för området ovanliga arter som svartmes och
korsnäbbar.

Sedan många år tillbaka arrangerar GOF,
tillsammans med Tjörns naturskyddsförening,
"Vadarskådningar" vid Breviks kile under sensom-
mar,/höst. Alla är hjärtligt välkomna även 2OI7l +

Högelid
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Från en
brant höjd
vid Toftenäs
har man
strå la nde
utsikt ända
ut tillöppna
havet
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