Försommarfåglar på

Österlen
14–19 maj 2019

Magnus Ullman

ÖSTERLEN

STF Brantevik Råkulle Vandrarhem
Råkullavägen 7
272 38 Brantevik
0414-220 20

Bg. 5171-4392
www.svenskaturistforeningen.se/brantevik
stfbrantevik@rakulle.se

2

DELTAGARE
Elly Mattsson, Borlänge
Ann-Christin Flankert, Upplands Väsby
Mervi Koskinen, Upplands Väsby
Carl-Magnus Svahn, Sollentuna
Lena Hallin, Örnsköldsvik
Eva Ericson, Örnsköldsvik
Per-Martin Ramberg, Riddarhyttan
Björn Lanzén, Stockholm
RESELEDARE
Magnus Ullman, Brantevik

14/5 Ankomst Simrishamn, Fruktträdgården, alla nätter i Brantevik
15/5 Simris strandäng, Gislövs Stjärna, Glimminge södra hallar, Glivarpa mosse,
Glimminge mosse, Buskahojan, Västra Åbackarna, Simrishamns hamn, Skillinge
norra, Morfarshamn, Brantevik
16/5 Ravlundafältet, Öståkra, Bivackskogen, Flodahusdammen, Knäbäcksdösen,
Mormors kulle, Knäbäckens mynning, Björket, Kivik, Torupa flo, Hällevik,
Brantevik
17/5 Sandhammaren, Hagestads mosse, Peppinge, Öja mosse, Krageholmsdammen,
Krageholmssjön, Högestadsdammen, Skillinge norra, Morfarshamn, Risteören,
Brantevik
18/5 Stenaberga, Vite broar, Västra Åbackarna, Revet, Grönet, Fruktträdgården,
Kåseberga, Ales stenar, Skillinge, Risteören, Brantevik
19/5 Forsemölla, Bäckhalladalen, Brantevik, hemresa

OMSLAG
Svart rödstjärt, Simrishamns hamn 15 maj. (Magnus Ullman)
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DAGBOK
Tisdag 14 maj
Sedan alla plockats upp vid Simrishamns station lite efter kl 1700 vidtar incheckning och
därefter en timmes vandring i Fruktträdgården med lövsångare, gransångare, rödstjärt,
ett par näktergalar och annat smått och gott.
På lokallarmet rapporteras en havssula sträckande mot söder först vid Revet och därefter
i Brantevik, så vi parkerar oss i östra delen av Fruktträdgården med sikt i några gluggar
mellan träden – och si, efter en liten stund kommer havsviddernas vita spöke, havssulan,
flygande mot söder. En tung art i Fruktträdgården!
Middag och artgenomgång kl 1930, och när vi kör in till Simrishamn hänförs vi av den
fantastiska utsikten ut över havet som är djupt mörkblått.
Och när vi senare kör tillbaka till Brantevik efter middagen skiftar havet istället i ljust
silverblått. Smått magiskt.

Engagemanget är totalt vid de grönfläckiga paddornas damm. Grönet 14 maj. (Elly Mattsson)

Till slut hinner vi ett besök på Grönet där Per-Martin letar upp några grönfläckiga
paddor som sitter och gömmer sig i några klippskrevor. Vi hör lite spel också, men de
hinner inte komma igång på allvar under den tid vi är på plats kl 2055–2130. Mycket kul
ändå!
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Onsdag 15 maj
Frukost 0645, avfärd från vandrarhemmet 0745 i strålande sol (hela dagen) även om
nordvästvinden är lite vass.

Vi chockstartar med rosenfink. Simris strandäng 15 maj. (Elly Mattsson)

Vi ändrar lite i programmet och kör till Simris strandäng där busvisslingen från en
rosenfink hörs innan vi ens hinner ur bussen. Röd och grann, visar upp sig fint, och vi ser
även en hona. Och förundras lite över att de under vintern varit i Indien och vänt.
Vi fortsätter till Gislövs Stjärna med en fågelkör så rik att det är svårt att urskilja de olika
rösterna: löv- och gransångare, järnsparv. gärdsmyg, rödstjärt och mycket annat. Ett par
svartvita flugsnappare visar sig också. Både röd glada och ormvråk glider över
trädtopparna.
Vi går en runda i den härliga, öppna miljön vid Glimminge södra hallar, där det första vi
ser är en tornfalk. Ett par näktergalar sjunger, liksom både törn- och ärtsångare. Diverse
rovfågelsiluetter – som för det mesta är siluetterna av röd glada och ormvråk.
En stilla förmiddagsfika vid bänk + bord inne i Stjärnan innan vi går en runda vid
Glivarpa mosse. Rörsångare sjunger från vassen, men lite svagt och försiktigt. Ett par
ihärdigt klämtande klockgrodor hörs dock bra. Här häckar gråhakedopping och i vanliga
fall ligger boet dolt inne i vassen. Men i år har honan lagt sina ägg i ett bo som ligger helt
öppet bland diverse sedan länge döda träd. Klart udda! Till slut kan vi dessutom enas om
att förutom det vackert kopparröda bröstet är hakan verkligen grå. Fina gulärlor sätter sig
i de döda träden i mossen.
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Vilken plats för en fika! Dessutom blåhake. Klockemannens hus, Buskahojan 15 maj. (Magnus Ullman)

Det har idag rapporterats en blåhake vid Buskahojan, så vi tar med vår matsäck och går
ner till Klockemannens hus där Joakim Karlsson snart dyker upp och pekar ut sin flotta
blåhake-hanne för oss. Den håller till mellan låga buskar men är egentligen rätt oskygg
och visar sig finfint.
Efter ett resultatlöst försök på mindre flugsnappare vid Västra Åbackarna firar vi vår
blåhake med en fika på den soliga och läiga innergården hos Bagaren & Konditorn i
Simrishamn.
Vi tycker att solen skiner så fint att vi jobbar på svart rödstjärt – art man helst ska se i
gott ljus. Lokalen är Simrishamns hamn och det dröjer inte länge innan den visar upp sig
länge och väl – på staket, tak och hängrännor på det sätt som är typiskt för arten.
Vi avslutar med promenad längs Skillinge norra upp till Morfarshamn där vi ser
snatterand. Men innan vi ställer bilen dyker en adult hanne svart rödstjärt upp i norra
delen av Skillinge hamn – extra kul för detta var tidigare en pålitlig häckplats för arten
men nu är den inte sedd på flera år. Klang och jubel!
Åter vid vandrarhemmet 1855 och avfärd 1850 till Hotell Sveas restaurang för en
vällagad bergtunga och väl genomförd artgenomgång. Fantastisk kvällssol över
Simrishamns hamn och senare stränderna söder om stan när vi lämnar restaurangen.
Vid norra infarten till Brantevik gör vi ett kort stopp för en månghövdad kör av
lövgrodor i en damm intill vägen.
Torsdag 16 maj
Idag har det varslats om nordostlig vind uppåt 18 m/s, och visst blåser det, men vi blir
under dagen inte alls så besvärade som vi befarade. Dessutom varmare än på länge, upp
till drygt 15° på tidiga eftermiddagen.
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Avfärd 0745 mot norr och Ravlundafältet. Just när vi stiger ur bilen vid P-platsen vid
Öståkra sjunger en brandkronad kungsfågel en enda ynklig strof utan att visa sig.
Vi vandrar mot norr och trots den ganska sena timmen får vi höra en sommargylling
vissla inifrån den högstammiga bokskogen. Vi ser den flyga fram och tillbaka några gånger
högt däruppe – men vi får(som brukligt) tyvärr inte syn på den sitta snyggt och fint.

Grönsångare, bokskogens typiska fågel. Öståkra 16 maj. (Magnus Ullman)

Även en sjungande grönsångare far runt, men den ser vi åtminstone lite bättre.
Väl tillbaka vid bussen fortsätter vi till fots in i Bivackskogen – klassisk lokal för
brandkronad kungsfågel. Och snart får vi höra en fågel sjunga från de höga granarna
(samma ex. som vid P-platsen tidigare?) men inte heller denna lyckas vi få syn på.
Intressant nog är en sjungande kungsfågel närmaste granne.
Kort stopp vid Flodahusdammen där några smådoppingar visar sig.
Vidare till Knäbäcksdösen för andra frukost, ganska lyxigt vid bord med bänkar, och
med härlig utsikt över Ravlundafältets exotiska sandstäpp.
Därefter promenerar vi uppför Mormors kulle där vi först får tyvärr rätt korta och
ofullständiga obsar av en snygg hanne törnskata. Ganska snart börjar trädlärka sjunga för
oss (ovisst om det är 2 eller 3 ex.) och en fågel visar upp sig fint både sittande och i
sångflykt.
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Fältpiplärka, Mormors kulle 16 maj. (Magnus Ullman)

Den verkliga målarten får vi dock jobba rätt länge för – men det hela slutar lyckligt med
att vi får finfina obsar på den eftersökta fältpiplärkan, en art som ofta visar sig relativt
oskygg. Det ska också visa sig vara resans enda piplärka!
Fältlunch intas vid Knäbäckens mynning, där en fiskgjuse lite udda sitter i ett ensamt
litet träd med havet som fond. En större strandpipare står och hänger på stranden rakt
nedanför oss. Härlig utsikt över havet och inte ens här besvärar oss faktiskt vinden.
Vidare till Björket där gulhämplingens rasslande sång hörs så fort vi kommer ur bussen.
Den flyger lite fram och tillbaka men vi får fullt tillfredsställande obsar på denna guling i
det vackra solskenet.
Därefter en behaglig utomhusfika på café i Kivik innan vi fortsätter till Hällevik där vi
hör inte mindre än 3 olika brandkronade kungsfåglar sjunga utan att vi ser någon av dem
bra. Även här är kungsfågel närmaste granne på två ställen.
Vi la en hel del tid på såväl gylling som fältpip och dagen lider mot sitt slut, så
promenaden upp på Stenshuvud tvingas vi tyvärr stryka (men det ger ju en bra anledning
till att komma tillbaka till Österlen). För vi har nämligen en viktig målart kvar, nämligen
humlepälsbi i Brantevik, en riktig exklusivitet med sin enda svenska förekomst i Brantevik
(populationen upptäckt 2010) och Skillinge.
Runt hålen i en vägg där humlepälsbin bor är det en hel del aktivitet trots den relativt
sena eftermiddagen. Djuren far runt med hög fart (innan de försvinner in i något hål) och
det är svårt att hinna se hur de ser ut. I efterhand går att konstatera att inget av de tagna
fotona visar just humlepälsbi (utan andra bin), så det är tyvärr osäkert om vi över huvud
taget såg den arten. Ynf!
Åter till vandrarhemmet kl 1715 och avfärd mot restaurang Maritim kl 1850. Ännu en
god middag (som de flesta kvällar med fisk för större delen av gruppen).
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Fredag 17 maj
Fredagen är utsedd till veckans regndag, och därför väljer vi att ta sträckskådning från
Sandhammarens väderskydd idag. Alltså frukost 0500 och avfärd 0600 – i ett strilande
regn. Totalt faller 14 mm regn under dagen. Vi är väl inte jätteglada, men nog behövs det
regn alltid!
Så vi tränger ihop oss i bra skydd undan regn och blåst – men det blir rätt trångt,
speciellt som Sven Splittorff och Thomas Nilsson redan sitter där. Så trångt att PerMartin håller sig kvar på utsidan.
Inget lavinsträck precis – och en del av de intressantaste fåglarna går dessutom rätt långt
ut. Men en flock dykande sjöorrar på rätt nära håll vållar rättmätig uppmärksamhet. I
övrigt ser vi dvärgmås, smålom, alfågel och kentsk tärna.
Kl 0830 bryter vi och kör den korta sträckan till Hagestads mosse där en trastsångare
(ovanlig på Österlen!) sjungit några dagar – vi hinner inte ens ur bussen innan dess
kraxande sång möter oss. Vi lyssnar en stund i regnet i skydd av bussens väl tilltagna
baklucka.

Skånes blötaste kornsparv. Peppinge 17 maj. (Magnus Ullman)

Nöjda och glada åker vi vidare till nästa muntration: en kornsparv strax utanför
Peppinge som också sjunger på av hela sitt hjärta trots regnet. Imponerande! Inte veckans
snyggaste fågel men mäktigt exklusiv.
Via ett kort stopp vid Öja mosse gör vi på grund av det ihållande regnet en
programändring och kör en bra bit utanför Österlens gränser – till Krageholmssjön där
ett par svarthalsade doppingar synts några dagar. Vi får dock nöja oss med skäggdopping –
som ju i alla fall är ny art för resan.
På grund av den tidiga morgonen och det ihållande regnet kör vi hem till Brantevik för
två timmars siesta.

9

Men klockan 1400 är vi iväg igen för att än en gång promenera sträckan Skillinge norra
– Morfarshamn där vi planenligt hittar den mindre flugsnappare som rapporterats tidigare
på dagen. Det är en lite udda syn som möter oss: mindre flugsnappare, svartvit
flugsnappare, ärtångare och gulärla födosöker tillsammans på tången intill ett större
buskage; platsen är uppenbarligen den bästa för insekter denna blåsiga, regniga dag.
Därefter till Backagården för en fika i deras stora växthusavdelning – Österlens bästa
ställe för en stärkande fika just en regnig dag.
Dagens sista anhalt blir Risteören (och nu har det i stort sett slutat att regna) där vi dels
ser en grant utfärgad förbiflygande kustpipare och dels en mink som kommer springande
rakt emot oss med något i munnen för att slinka in bland några stora stenar just där vi
står.
Åter vid vandrarhemmet 1745. Idag middag kl 1900 på Hamngården i Brantevik – med
gångavstånd från vandrarhemmet.
Lördag 18 maj

SMHI:s prognos om dimma den 18 maj visar sig stämma alldeles utmärkt. (Elly Mattsson)

SMHI:s prognos om dimma visar sig stämma alldeles utmärkt när vi 0745 rullar iväg.
Första stopp är Stenaberga, där en brandkronad kungsfågel sjunger ihärdigt för oss ända
tills vi ger oss av – men för femte gången lyckas vi inte se denna art annat än flyktigt. Lite
märkligt.
Därefter går vi en stilla promenad från Vite broar och längs cykelbanan vid Västra
Åbackarna där vi möts av en ljudlig kör av törnsångare, järnsparv och allehanda andra
fåglar. En lövsångare ses med bomaterial i näbben. Just vid Vite broar sjunger dessutom
en rörsångare.
Andra frukost avätes i Trutboden med utsikt över Revet där vi i dimman uppdaterar oss
lite kring hur havstrut ser ut. Dessutom står 2 kentska tärnor fint på en sten.
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Det dimmiga vädret kan förväntas ha lett till många rastare längs kusten och vi går en
sväng på Grönet – där det verkligen är fullt av allehanda sångare. Dessutom sjunger en
härmsångare för oss, även om den är lite svår att se i grönskan.
En mindre flugsnappare har rapporterats i Fruktträdgården och eftersom det denna gång
rör sig om en adult hanne gör vi ett försök där. Och kan konstatera att jodå, bröstet är
rött och fint. En grönsångare sjunger för oss också. Och nu har vi träffat närmare hälften
av de aktiva skådarna i Simrishamns kommun. Bara det!

Tyskgeting Vespula germanica på taket till Hylkegårdens bihotell. (Magnus Ullman)

Innan vi tar oss en god fika på Hylkegården söker av vi deras fina bihotell – där det runt
hålen i väggen i stort sett inte är någon aktivitet alls. Dock sitter en stilig tyskgeting på
vasstaket.

Ales stenar – sannerligen imponerande. (Elly Mattsson)
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Därefter tar vi oss an Kåseberga och Ales stenar som vi strök från programmet igår på
grund av regnet. Betydligt bättre sikt längs sydkusten än längs den östra och vi får en
trevlig vandring upp till denna i sanning märkliga plats. Per-Martin idkar dessutom
spaning ut över havet och lyckas dra in resans enda krickor.
På andra försöket lyckas vi dessutom få in turkduva i gamla klassiska kvarter i Skillinge.
Ett avslutande stopp vid Risteören ger en rastande gråhakedopping samt förbiflygande
fisktärnor och en kentsk tärna. Ett gäng storskrakar vilar på själva ören.
Åter vid vandrarhemmet 1730 och avfärd mot resans sista restaurant Röken kl 1845,
normalt med härlig utsikt ut över sjön men… icke idag!
Söndag 19 maj

Våra damer spanar forsärla. Så småningom till full belåtenhet. Forsemölla 19 maj. (Magnus Ullman)

Start 0745 i samma gamla dimma. Vårt första mål är Forsemölla, där gärdsmyg, svartvit
flugsnappare och andra välljudande sångare möter oss under promenaden till själva
möllan. Ovanligt högt vatten i dammen sedan det rikliga regnet i förrgår och ett våldsamt
brusande från de båda fallen. En härlig inramning, med andra ord, för den hona forsärla
som först snabbt smyger undan men sedan välvilligt visar upp sig för oss – inklusive den
långa, gungande stjärten.
Per-Martin gör oss observanta på ett stort bestånd strutbräken, normalt en indikatorart
för värdefull miljö men också en kulturväxt och här kanske en gång planterad av
mjölnarfamiljen. Vår uppmärksamhet för denna trevliga växt gör dock att vi dessutom
uppmärksammar en liten groda, som efter idogt studium bestäms till långbensgroda.
Kort dag idag så vi hastar vidare till Bäckhalladalen för andra frukost direkt vid
parkeringens bord och bänkar. Som vanligt en ljudlig fågelsång från alla håll och kanter så
att det är svårt att hålla isär de olika arterna. Vi träffar i alla fall på resans första entita,
inte illa.
12

Sankte Pers nycklar – praktfullt! Bäckhalladalen 19 maj. (Magnus Ullman)

Vi promenerar utåt själva ”dalen” där vi stöter på ett fint bestånd av Sankte Pers nycklar
och strax intill några bestånd majvivor. Det är så pass disigt att vi får gissa oss till hur
naturskön denna plats är (men det lyckas vi rätt så bra med). Nåväl, trädlärka hörs hur
som helst sjunga på vägen tillbaka.
I stan förser vi oss med några smarriga bullar och åker hem till vandrarhemmet för att i
köket med en kopp kaffe kl 1130 genomföra resans sista artgenomgång, idag en relativt
smidig historia.
Slutpackning och därefter avlämning vid stationen kl 1300, efter att ha kört runt 57 mil.
Adjö och tack för trivsamt umgänge!
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ARTLISTA FÅGLAR
1.
2.
3.
4.

Grågås Anser anser
vanlig, sedd nästan dagligen
Vitkindad gås Branta leucopsis
2.130 mot NO Glivarpa mosse 15/5, 85 mot NO Knäbäcksdösen 16/5, 500
Kåseberga 18/5
Knölsvan Cygnus olor
vanlig, sedd nästan dagligen, bland annat en kull om 7 ungar med föräldrar Revet
18/5
Gravand Tadorna tadorna
vanlig, sedd dagligen

Snatterand, hanne, 17 maj. (Magnus Ullman)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Snatterand Anas strepera
2 Morfarshamn 15/5, 8 ex. 17/5, 2 Risteören 18/5
Gräsand Anas platyrhynchos
vanlig, sedd nästan dagligen, bland annat en kull om 5 ungar med föräldrar Revet
18/5
Kricka Anas crecca
2 Ales stenar 18/5
Vigg Aythya fuligula
8 Glivarpa mosse 15/5, 2 Krageholmsdammen 17/5
Ejder Somateria mollissima
6 Buskahojan 15/5, 51 mot V Sandhammaren 17/5, 3 Skillinge norra 17/5, smärre
antal 18/5
Sjöorre Melanitta nigra
32 sträckande Buskahojan 15/5, 7 rastande + 4 mot V + 4 mot Ö Sandhammaren
17/5
14

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Alfågel Clangula hyemalis
2 Sandhammaren 17/5
Knipa Bucephala clangula
2 Tueflon 16/5, smärre antal Sandhammaren + Krageholmssjön 17/5/5, 1
Forsemölla 19/5
Storskrake Mergus merganser
3 Morfarshamn 15/5, 12 Risteören 18/5
Småskrake Mergus serrator
6 mot V + 1 mot Ö Sandhammaren 17/5, 2 Skillinge norra 17/5
[Fasan Phasianus colchicus]
vanlig, sedd nästan dagligen
Smålom Gavia stellata
3 mot V + 1 mot Ö Sandhammaren 17/5
Storlom Gavia arctica
2 mot V Sandhammaren 17/5
Smådopping Tachybaptus ruficollis
2–3 Flodahusdammen 16/5, 2 Högestadsdammen 17/5

Gråhakedopping, häckande i Glivarpa mosse, 15 maj. (Magnus Ullman)

18.
19.
20.
21.
22.

Gråhakedopping Podiceps grisegena
1 på bo + 1 Glivarpa mosse 15/5, 1 Krageholmsdammen 17/5, 1 Risteören 18/5
Skäggdopping Podiceps cristatus
2 Krageholmssjön 17/5
Gråhäger Ardea cinerea
5 Glimminge södra hallar 15/5, 1 mf17, 1 Hagestad mossaväg 18/5
Havssula Morus bassanus
1 ad. passerar utanför Grönet 14/5 (observerad från Fruktträdgården)
Storskarv Phalacrocorax carbo
vanlig, sedd nästan dagligen
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 Knäbäckens mynning 16/5
Sparvhök Accipiter nisus
1 Gislövs Stjärna 15/5
Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 Bjäret 15/5
Röd glada Milvus milvus
5 ex. 15/5, 5 ex. 16/5, 4 ex. 17/5, 3 ex. 18/5
Ormvråk Buteo buteo
5 ex. 15/5, 3 ex. 16/5, 3 ex. 17/5, 3 ex. 18/5
Rörhöna Gallinula chloropus
1 Hagestads mosse 17/5
Sothöna Fulica atra
4 Glivarpa mosse 15/5, 4 Flodahusdammen 16/5, smärre antal Krageholmsdammen
+ Krageholmssjön 17/5
Trana Grus grus
2 Öståkra 16/5
Strandskata Haematopus ostralegus
1 Fruktträdgården 14/5, 2 Morfarshamn 15/5, hörd Simrishamn 16/5, 1 längs vägen
18/5
Tofsvipa Vanellus vanellus
vanlig, sedd nästan dagligen
Kustpipare Pluvialis squatarola
1 Risteören 17/5
Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 Knäbäckens mynning 16/5
Kärrsnäppa Calidris alpina
1 Skillinge norra 17/5
Morkulla Scolopax rusticola
1 Hällevik 16/5
Rödbena Tringa totanus
1 Morfarshamn 15/5, 1 mf17
Gluttsnäppa Tringa nebularia
1 Skillinge norra 17/5, 1 Risteören 17/5
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
2 Grönet 14/5, 1 Morfarshamn 15/5
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
vanlig, sedd dagligen
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
2 ad. + 1 2k mot Ö Sandhammaren 17/5
Fiskmås Larus canus
vanlig, sedd nästan dagligen
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43.
44.
45.

Havstrut Larus marinus
vanlig, sedd nästan dagligen
Gråtrut Larus argentatus
vanlig, sedd dagligen
Silltrut Larus fuscus fuscus
1 ad. Knäbäckens mynning 16/5

Kentsk tärna, Revet 18 maj. (Magnus Ullman)

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
2 Knäbäckens mynning 16/5, 4 Sandhammaren 17/5, 2 Revet 18/5, 1 Risteören
18/5
Fisktärna Sterna hirundo
12 Sandhammaren 17/5, 2 Risteören 18/5
[Tamduva Columba livia (domest.)]
observerad 18/5
Ringduva Columba palumbus
vanlig, sedd dagligen
Turkduva Streptopelia decaocto
2 Skillinge 18/5, 1 Gröstorp 19/5
Gök Cuculus canorus
3 ex. 15/5, 2 ex. 16/5, 1 Hagestads mosse 17/5, 2 ex. 18/5, 2 ex. 19/5
Tornseglare Apus apus
30 mot N Skillinge norra 17/5
Större hackspett Dendrocopos major
1 Hällevik 16/5
Gröngöling Picus viridis
2 Öståkra 16/5
Tornfalk Falco tinnunculus
2 ex. 15/5, 2 ex.16/5, 1 ex. 18/5
Lärkfalk Falco subbuteo
2 Öståkra 16/5, 2 Hagestads Mossaväg 18/5, 1 Brantevik 18/5
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Törnskata Lanius collurio
1 Knäbäcksdösen 16/5
Sommargylling Oriolus oriolus
1 Öståkra 16/5
Skata Pica pica
vanlig, sedd dagligen
Kaja Corvus monedula
vanlig, sedd dagligen
Råka Corvus frugilegus
vanlig, sedd dagligen
Kråka Corvus corone
vanlig, sedd dagligen
Korp Corvus corax
2 Knäbäcksdösen 16/5
Entita Poecile palustris
1 Bäckhalladalen 19/5
Blåmes Cyanistes caeruleus
vanlig, sedd nästan dagligen
Talgoxe Parus major
vanlig, sedd dagligen
Trädlärka Lullula arborea
2–3 Mormors kulle 16/5, 1 Bäckhalladalen 19/5
Sånglärka Alauda arvensis
vanlig, sedd dagligen
Backsvala Riparia riparia
1 Knäbäckens mynning 16/5
Ladusvala Hirundo rustica
vanlig, sedd dagligen
Hussvala Delichon urbicum
vanlig, sedd nästan dagligen
Lövsångare Phylloscopus trochilus
vanlig, sedd dagligen
Gransångare Phylloscopus collybita
vanlig, sedd dagligen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
1 Öståkra 16/5, 1 Grönet 18/5, 1 restaurang Röken, Simrishamn 18/5, 2
Forsemölla 19/5, 1 Bäckhalladalen 19/5
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
1 sjungande Hagestads mosse 17/5
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
2 Glivarpa mosse 15/5, 1 Morfarshamn 17/5, 1 Vite broar 18/5
Härmsångare Hippolais icterina
1 Grönet 18/5
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Svarthätta Sylvia atricapilla
vanlig, observerad nästan dagligen
Trädgårdssångare Sylvia borin
1 Fruktträdgården 14/5, smärre antal 15/5, 1 Knäbäcksdösen 16/5, 1 Västra
Åbackarna 18/5, 1 Forsemölla 19/5, 1 Bäckhalladalen 19/5
Ärtsångare Sylvia curruca
vanlig, sedd dagligen, speciellt talrik Grönet + Fruktträdgården 18/5
Törnsångare Sylvia communis
vanlig, sedd dagligen, speciellt talrik Grönet 18/5
Kungsfågel Regulus regulus
1 Bivackskogen 16/5, 2 Hällevik 16/5
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
1 Bivackskogen 16/5, 3 Hällevik 16/5, 1 Stenaberga 18/5
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
2 Gislövs Stjärna 15/5, 2 Forsemölla 19/5
Nötväcka Sitta europaea
smärre antal Gislövs Stjärna 15/5, 1 Bäckhalladalen 19/5
Trädkrypare Certhia familiaris
smärre antal Gislövs Stjärna 15/5
Stare Sturnus vulgaris
vanlig, sedd dagligen
Koltrast Turdus merula
vanlig, sedd dagligen
Björktrast Turdus pilaris
1 Gislövs Stjärna 15/5, 1 Grönet 18/5
Taltrast Turdus philomelos
1 Glimminge södra hallar 15/5, 1 Öståkra 16/5, 1 Hagestads mosse 17/5, 1
Bäckhalladalen 19/5
Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 Fruktträdgården 14/5
Rödhake Erithacus rubecula
1 Bäckhalladalen 19/5

En stilig blåhake hoppar på marken i Buskahojan, 15 maj. (Magnus Ullman)
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92.
93.
94.

Blåhake Luscinia svecica
1 hanne Buskahojan 15/5
Näktergal Luscinia luscinia
2 Fruktträdgården 14/5, 5 ex. 15/5, 1 Hagestads mosse 17/5, 5 ex. 18/5, 1
Forsemölla 19/5, 1 Bäckhalladalen 19/5
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
2 Gislövs Stjärna 15/5, 2 ex. 16/5, 1 Morfarshamn 17/5, 2 Fruktträdgården 18/5, 1
Forsemölla 19/5, 1 Bäckhalladalen 19/5

Mindre flugsnappare. Morfarshamn 17 maj (t.v.) och Fruktträdgården 18 maj. (Magnus Ullman)

95.

Mindre flugsnappare Ficedula parva
1 hon-färgad Morfarshamn 17/5, 1 ad. hanne Fruktträdgården 18/5

Svart rödstjärt sjunger ut. Simrishamns hamn 15 maj. (Elly Mattsson)
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
1 ad. hanne Simrishamns hamn 15/5, 1 ad. hanne Skillinge 15/5
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
vanlig, sedd dagligen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
1 Brantevik 14/5, observerad 15/5, 3 Mormors kulle 16/5
Gråsparv Passer domesticus
vanlig, sedd dagligen
Pilfink Passer montanus
vanlig, sedd dagligen
Järnsparv Prunella modularis
2 Fruktträdgården 14/5, 4 ex. 15/5, 3 Västra Åbackarna 18/5/5
Gulärla Motacilla flava
smärre antal 15/5, 17/5 och 18/5

Forsärlehonan putsar sig. Forsemölla 19 maj. (Elly Mattsson)

103.
104.
105.
106.

Forsärla Motacilla cinerea
1 hona Forsemölla 19/5
Sädesärla Motacilla alba
vanlig, sedd dagligen
Fältpiplärka Anthus campestris
1 Mormors kulle 16/5
Bofink Fringilla coelebs
vanlig, sedd dagligen
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Rosenfink, Simris strandäng 15 maj. (Magnus Ullman)

107.
108.
109.
110.

Rosenfink Carpodacus erythrinus
2 (ett par) Simris strandäng 15/5
Grönfink Chloris chloris
vanlig, sedd nästan dagligen
Hämpling Linaria cannabina
vanlig, sedd dagligen
Steglits Carduelis carduelis
6 ex. 15/5, 1 Björket 16/5, 3 ex. 18/5, 2 Bäckhalladalen 19/5

Gulhämpling, Björket 16 maj. (Magnus Ullman)
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111.
112.
113.
114.

Gulhämpling Serinus serinus
2 Björket 16/5
Kornsparv Emberiza calandra
1 Peppinge 17/5
Gulsparv Emberiza citrinella
vanlig, sedd nästan dagligen
Sävsparv Emberiza schoeniclus
1 Glivarpa mosse 15/5, 2 Morfarshamn 17/5
DÄGGDJUR
Obest. fladdermus Chiroptera sp.
2 Grönet 14/5
[Fälthare Lepus europaeus]
vanlig, sedd dagligen
[Mink Mustela vison]
1 med byte Örnahusen 17/5

1.
2.

GRODDJUR
Klockgroda Bombina bombina
hörd Glivarpa mosse 15/5, hörd Glimminge mosse 15/5
Lövgroda Hyla arborea
flera hörda Brantevik 15/5

En grönfläckig padda försöker gömma sig. Lyckas nästan. Grönet 14 maj. (Magnus Ullman)
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3.
4.

Grönfläckig padda Bufo viridis
3 Grönet 14/5
Långbensgroda Rana dalmatina
1 Forsemölla 19/5

Långbensgroda, Forsemölla 19 maj. (Lena Hallin)
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