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Mot fältpiplärkan. Drakamöllan 19 maj. Foto: Lena Sahlin

OMSLAG. Chockstart med rosenfink vid Simris strandäng första morgonen. Foto: Magnus Ullman
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Flitig sträckspaning i arla mo rgonstund vid Tygeåns mynning 17 maj. Foto: Lena Sahlin

INLEDNING
Trots att både SMHI och Yr veckan innan förutspådde regn flera dagar hade vi strålande solsken och lagom
varmt varenda dag – Österlen i försommarskrud gjorde verkligen rätt för sig med blo mmande fru ktträd, syren,
slånbär och mycket annat vart man vände sig. Den tidiga arten backsippa var ju h uvudsakligen överblommad
men v i såg trots allt några fina exemp lar.
Föruto m hur många hänförande vackra miljöer som helst finns ytterligare en stor fördel med Österlen – de korta
avstånden. Under vår sex dagar körde vi inte mer än 50 mil, inte ens ett snitt på 10 mil per dag. Det blev istället
mycket tid i fält – men inte mer än att några entusiaster kunde ta sig en egen promenad i vackra miljöer från
vandrarhemmet i Brantevik efter att dagen avslutats med gemensam middag på någon av Simrishamnstraktens
trevliga krogar.
Österlen hyser ett antal arter som inte alls finns på andra håll i landet eller i varje fall på mycket få platser, e xempelvis kornsparv, fältpiplärka och sommargy lling – som vi alla kunde avnjuta (gyllingen dock bara med öronen). Andra arter de luxe är till exempel rosenfink och svart rödstjärt – fina obsar.
Mäkt igast artlista fick vi dock kanske på fredagen med både mindre flugsnappare och halsbandsflugsnappare
före klockan 9. Därefter fyllde vi på med både brandkronad kungsfågel och gulhämpling. En svårslagen dag.
Och det i ett landskap där man ser ett antal röda glador varje dag!
Fågelflyttningen pågår ännu i andra halvan av maj men kan vara mycket ojämn från dag til l dag. Den sträckande art vi såg mest av var vit kindad gås – med en helt fantastisk uppvisning vid Skillinge hamn den 16 maj när
27.800 ex. passerade mot nordost under futtiga femton minuter. Mäktigt.
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RES EDAGBOK

Tisdag 15 maj
Upphämtning på Simrishamns station kl 1700 och därefter transport (via en turkduva i Brantevik) till Råkulle
vandrarhem i Brantevik, där gruppen bor under hela
resan.
Efter smidig incheckning hinner vi gå en dryg timmes
promenad i härligaste vårkvällsväder på Grönet just söder
om Brantevik. Gott om hämplingar.
Gravand, förbiflygande skedandshanne, simmande
småskrakepar och fiskande kentsk tärna längs stranden.
Från dungar och snår ljuder en ytterst mångfacetterad kör
– alltifrån den enklaste gransångare till den mest komplicerade härmsångare. Vi får chans att jämföra de snarlika
arterna svarthätta och trädgårdssångare. Även den knep iga rödstjärtsången klarar vi att artbestämma. Näktergal
vållar dock inget problem – vi lyckas till och med skymta
en fågel.
Backsipporna har passerat zenit men några fina exemplar finns ändå kvar.

Rosenfinkpar, Simris strandäng 16 maj. Foto: Lena Sahlin
Därefter en runda kring Glivarpa mosse med några
snygga gråhakedoppingar samt några rörsångare – hur
kan de låta så trötta redan så här tidigt på säsongen.
Andra frukost alternativt första lunch intas vid Glimminge mosse med ett antal röda glador + några ormvråkar
på håll – ligger där ett dött djur? Inte mycket vatten i
mossen men några sothöns ser vi i alla fall.
Vi hinner många lokaler idag och nästa stopp är Skillinge norra för en promenad via M orfarshamn till Norra
viken. Trots det osannolikt fina sommarvädret får vi in
några vadare: kustpipare, grönbena och större strandpip are. Dessutom drygt 10 snatteränder.
Vi kör via Skillinge hamn där vi tillfälligt stoppas av ett
nordgående lavinsträck med 27.800 vitkindade gäss på en
kvart. M äktiga flockar!
Efter fika i Simrishamn stannar vi till vid Revet. Bara de
vanliga måsfågelarterna men en svärta och drygt tio
kentska tärnor gläder.

Backsippa, Grönet 15 maj. Foto: Lena Sahlin
Väl tillbaka vid vandrarhemmet belönas vi dessutom
med en överflygande röd glada.
Avfärd 1915 för middag i Simrishamn kl 1930 – det
smakar utmärkt efter en lång resdag för de flesta. Ganska
snabb artgenomgång men vi skakar i alla fall ihop 39
arter – inte illa på en dryg timme!

Onsdag 16 maj
Frukost 0645, avfärd 0745. Vi startar med ett kort besök
vid Simris strandäng för att säkra rosenfink. Hur fina
obsar som helst av ett par (vilket de demonstrerar genom
att para sig framför våra ögon) och dessutom ytterligare 2
sjungande hannar – summa 3 adulta, knallröda rosenfinkhannar – härligt. Järnsparv och gök underhåller samtidigt
– liksom de överallt högljudda näktergalarna.
Därefter kör vi till Gislövs Stjärna där vi går en promenad i en underbart härlig morgon. Tyst vår? – Problemet
är snarast att det sjunger för mycket så att det är svårt att
isolera de olika rösterna. Ungefär samma arter som igår,
inklusive härmsångare. Gott om trädgårdssångare, snarast
fler än svarthättorna. Gärdsmyg är i alla fall ny för resan.
Vi går ut i de mer öppna markerna i södra delarna av
Glimminge hallar där vi hör en avlägsen sommargylling
bort mot Lilla Stjärnan. Programenligt hör vi också ett
par klockgrodor i stenbrottsdammen och ser till slut ett
ex.

Svart rödstjärt, snygg hanne. Simrishamns hamn. Foto:
M agnus Ullman
I Simrishamns hamn behöver vi inte gå länge innan
M ats får syn på en snygg hanne svart rödstjärt som sjunger sin rullgardinssång för oss.
Vi har en timme på oss och går till slut en runda i Fruktträdgården i Brantevik. Fantastiskt fina miljöer för rastande småfåglar men bara repriser för oss.
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Kl 1845 kör vi in till Simrishamn för middag kl 1900.
Planka (lax alternativt ryggbiff) för de flesta.
Sen hem och snabbt i säng för tidig morgon.

tera att vem som än anlade denna skeppssättning gjorde
det på en formidabel plats. Flockar av vitkindad gås
fortsätter att passera.
För tredje frukost kör vi till Sandhammaren och klättrar
upp i det fina väderskydd för fågelskådare som finns där.
M atsäck intas under det att vi räknar in ytterligare 1.410
vitkindade gäss.
Dagens sista stopp görs vid Gislövshammar där vi börjar
med att titta på det fascinerande stenbrott där man i mitten på 1800-talet bröt kvarnstenar. Vi ser en hel hoper
runda, fina ärr i klipporna.
M ängder med icke-häckande subadulta måsar och trutar.
Lokalens bästa fågel är en nordsträckande ägretthäger
som mobbas av en ettrig fiskmås. Vi blir inte riktigt kloka
på vad den lilla måsen har för otalt med den stora hägern.
Hem till vandrarhemmet lite tidigare efter denna långa
dag innan vi kl 1845 kör mot Simrishamn för middag.
När vi vid 21-tiden kör mot Brantevik stänker några
regndroppar på vindrutan och vi undrar vad morgondagen
kan tänkas bringa för väder.

Torsdag 17 maj
Frukost 0500, avfärd 0600, idag mot Tygeåns mynning
för sträckskådning. Tämligen magert sträck men det
innebär att vi får tid att titta ordentligt på fåglarna. Det
första vi beundrar är några storlommar, inklusive 1 ad.
sommardräkt, som ligger rätt nära. Störst intresse tilldrar
sig de vitkindade gässen som drar förbi i flock efter flock,
totalt 1.520 ex. – färre än igår men på betydligt mer
njutbart avstånd!
Bland övriga sträckarter kan nämnas 1 kustlabb, 1 tobisgrissla, 11 prutgäss, 1 småtärna och 55 fisktärnor.
Därefter går vi ett par rundor i de härliga försommarmiljöerna i Hagestads naturreservat med mängder av sjun gande fåglar. Åter kan vi konstatera att trädgårdssångare
och rödstjärt verkar ha ett bra år.
Längs Rännegatan öster om Peppinge stannar vi till för
att lyssna efter kornsparv intill en gård – varpå en dam
kommer ut och med raska steg närmar sig oss. ”Nu får du
lägga på all din charm, M agnus”, säger Christina, vilket
vi båda vet är en omöjlighet, så istället går Christina själv
fram emot damen. ”Vill ni se kornsparv?”, undrar hon.
”Kom in i vår trädgård, där den sitter och sjunger i ett
träd. M en akta de nyplanterade morötterna!” Vi är inte
nödbedda och kan avnjuta denna exklusivitet i lantbrukarparets trädgård. Ja, vad allt får man inte vara med om!

Fredag 18 maj
En ovanligt händelserik dag! Som börjar med ett lokallarm strax innan vi ska ge oss av 0745: sjungande
mindre flugsnappare i Gislövs Stjärna. Det tar oss knappt
15 minuter att åka dit och snart står vi under den sjun gande fågeln – en vackert röd adult hanne dessutom. Vilken knallstart på dagen – det kan knappast toppas. Tror
vi.

Halsbandsflugsnappare, Österlengymnasiet 18 maj. Foto:
M agnus Ullman
För när vi just satt oss i bussen kommer ett nytt lokallarm – denna gång på halsbandsflugsnappare i utkanten av Simrishamn. Halsbandsflug är riktigt tung till och
med på Österlen. Denna gång tar det oss närmare 20
minuter innan vi parkerar vid Österlengymnasiet och
knallar ner mot brottsplatsen. Där vi snart hör halsbandarens tunna sirp-anden och iihp-anden. Nu kan vi snacka
knallstart på dagen.
M en vi har mycket vi ska hinna och kör till Bräknaryd
där vi snart får kontakt med en brandkronad kungsfågel i
den tråkigaste av tänkbara granplanteringar. Tyvärr far
den mest omkring rätt högt uppe i granarna – så det blir

Gulärla och kornsparv, Peppinge 17 maj. Fotografen i
extas. Foto: Lena Sahlin
Närmare Peppinge stannar vi och lyssnar på ytterligare
en kornsparv, som dessutom sitter lite lägre och ses bättre. Lenas kamera smattrar rejält och när en vackert gul
gulärla och kornsparven sitter sig bredvid varandra går
Lena själv helt i spinn.
Fullständigt utmattade av den fina observationen kör vi
till Kåseberga för en fika med utsikt över havet och i så
härligt väder att vi funderar på att bli sittande kvar. M en
vi masar oss i alla fall upp till Ales stenar och kan konsta-
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inga superobsar. M en ny på artlistan – precis som vanlig
kungsfågel som vi också hör sjunga.
Ravlunda skjutfält är tyvärr stängt denna vecka så vi får
hitta på alternativlokaler. Och kör därför till Drakamöllan
för andra frukost och avlyssning av sommargylling. Som
vi hör några gånger men kanske inte helt tillfredsställande
på grund av att förmiddagen hunnit bli rätt sen – vi har ju
haft en del bonusaktiviteter för oss. Ännu roligare är
kanske en spelflygande bivråk inklusive vingklatsch –
något man sannerligen inte ser varje dag.

som ropar en lång stund från en enbusktopp. Fältpiplärka
har varit säker på Heden i åratal men detta år verkar det
inte finnas någon på plats. Förutom göktyta kan vi dock
glädjas åt gröngöling och spillkråka.

M est vacker utsikt från toppen av Stenshuvud. M en det
finns alltid någon svarthätta/trädgårdssångare man kan
träna på. Foto: Christina Bredin
Därefter vidtar obligatorisk promenad upp till Södra och
Östra huvudet. På vägen upp stannar vi under en sjun gande grönsångare men kan inte riktigt enas om den är gul
på bröstet eller inte. Väl uppe beundrar vi den himmelsvida utsikten, inte minst intagande i det vackra
sommarväder vi fick även idag, dessutom med ovanligt
klar sikt.

Brandkronad kungsfågel i granplantering, Bräknaryd.
Foto: M agnus Ullman
Här tipsas vi av en kille från Länsstyrelsen som just
kommer från M aglehems naturreservat där han sett en
härfågel (som dessutom ska ha funnits i området några
dagar enligt lantbrukaren på platsen). Hastigt och lustigt
ändrar vi våra planer och går en trevlig runda träffar till
och med sagda lantbrukare som kan bekräfta att vi är på
rätt plats. Någon härfågel ser vi dock inte men kan njuta
av trädlärkans vackra sång. Dubbeltrast och buskskvätta
är dessutom nya arter för oss.

Ingen härfågel i M aglehem. M en rätt nöjda ändå. Foto:
Christina Bredin
Paddjakt, Grönet 18 maj. Foto: Lena Sahlin

Vi vänder söderut och gör ett kort stopp i Torupa flo –
som inte sällan håller en och annan kul vadare. Idag får vi
dock nöja oss med grönbena.
Vi fortsätter mot söder och kör upp till äppelodlingarna i
Björket ovanför Kivik där vi knappt hinner ur bussen
innan en lockande gulhämpling kommer flygande, sätter
sig ovanför oss i en björk och börjar sjunga! När vi avnjutit den en god stund tackar den för sig och flyger ut i
äppelplantagen. Ingen tidsspillan här inte!
Efter en god fika i Kivik far vi till Stenshuvud och går
en rejäl runda på Heden där vi kan avnjuta en göktyta

Dagen avslutas efter middagen med en vandring som
startar vid vandrarhemmet en stund efter kl 21. I sky mningen går vi till Grönet där vi hoppas på spelande grönfläckig padda. En stund efter kl 22 får vi syn på en vanlig
padda (och lite senare ytterligare 2 ex). M en när de sista
ger upp kl 2245 lyser den grönfläckiga fortfarande med
sin frånvaro. Vad som dessutom lyser är Saturnus och
några av planetens månar som de sista kämparna åtminstone kan glädjas åt.
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inser att de dessutom bär föda till ungar även om de
skickligt smyger in till boets närhet bakom nerhängande
björkkvistar (boets exakta placering blir vi inte kloka på).
När vi kollat in honan (det är mest henne vi ser) en god
stund och än en gång är klara att gå får M ats syn på en
strömstare! Klang och jubel – det bör innebära att även
den arten häckar här vilket inte är någon självklarhet.

Lördag 19 maj
Sovmorgon och avfärd kl 0800. Vi har en viktig Österlenart kvar (fältpiplärka) och dessutom är vi inte riktigt
nöjda med våra observationer av sommargylling så vi
börjar med Dammåkra dit man kommer trots att skjutfältet är stängt. Här hörs gylling ibland – men inte denna
morgon.
Vi fortsätter till en gammal beprövad lokal, Drakamöllan, där vi får höra minst 2 flöjtande sommargyllingar –
som vi idag hör relativt väl.
Vi återvänder mot bussen för att uppsöka en alternativ
lokal för fältpiplärka. M en just när vi når bussen ringer
AviFaunas HG Karlsson och berättar att han står och
tittar på fältpiplärka längre in i Drakamöllans naturreservat. Det hörs antydningar om andra frukost, men linjen
”Först fältpiplärka sedan frukost” segrar. Så vi utrustar
oss med våra tubkikare och vänder tillbaka och fortsätter
längre in i reservatet till det avbrända hedlandskapet. Och
ganska snart uppenbarar sig vår önskeart: 2 fältpiplärkor
kommer flygande rakt mot oss, och den ena fäller ganska
nära vår plats. Vi får tillfälle att beundra den rätt länge
medan den födosökande långsamt närmar sig oss – som
om vi hade magnetisk kraft! Till slut når den nästan
närgränsen för Lenas kamera och med en tjölp flyger den
så iväg.
Mycket nöjda återvänder vi (via resans fjärde och svåraste flugsnappare – den svartvita) för resans andra fikastund vid Drakamöllans P-plats.
Därefter återgår vi äntligen till dagens ordinarie program och kör till Fyledalen där vi parkerar oss en stund
vid Tegelbruket – med resans andra spelflygande bivråk!
Helt osannolikt! Här kommer även en adult havsörn
seglande på hög höjd med den vita stjärten lysande i
solskenet. Ytterligare en bivråk dessutom!
Vi gör en förflyttning för en fikastund på kullen mitt
emot kungsörnarna – och hinner knappt sätta oss innan
den ena kungsörnen gör en snygg flygtur på andra sidan
dalen. Och en stund senare ser vi ännu en flygtur, troligen
den andra kungsörnen.
Via smådopping i Högestadsdammen besöker vi Furuhus mosse där vi emellertid får nöja oss med ett antal
gråhakedoppingar förutom snatteränder och flera spelande klockgrodor.
Ett kort span ut över Ingelstorps ängar ger inget matny ttigt så vi fortsätter till Backagården för en fika i den
härliga trädgården.
Dagens nästan sista stopp görs vid Skillinge södra där vi
jobbar på trutarna utan att få något riktigt napp.
Före middagen, som idag aväts på restaurang Röken vid
Tommarpsåns mynning, hinner vi spana av Revet utan att
något mer upphetsande upptäcks.

Forsemölla, härlig miljö. Foto: Lena Sahlin
Så småningom ger vi oss av till Bäckhalladalen där
andra frukost intas bekvämt vid bord med bänkar. I
”Bäckan” ägnar vi oss mest åt blommor och kan bland
annat beundra två utsökta orkidéer, Sankte Pers nycklar
och majnycklar. Förutom blodrot och diverse andra
blomster. Vi lyckas också hänga in resans sista fågelart –
en snygg hanne av törnskata med vackert rosa bröst. I
övrigt som vanligt en ytterst blandad kör.
Därefter samling vid Hamnkiosken i Simrishamn för
avslutande glass och en sista artgenomgång.

Söndag 20 maj
Sista dagen! Vi improviserar med Gärsnäs slottsdamm,
en fin liten damm men inte ens en knipa idag.
Vi har en målart kvar på resan så i samma strålande
sommarväder som tidigare åker vi till Forsemölla – med
en fullständigt öronbedövande fågelkör under promenaden från P-platsen. Tämligen omgående får vi två korta
glimtar av dagens art, forsärla, men sen inget mer. Vi
utnyttjar dock tillfället att njuta av den vackra miljön och
det häftiga vattenfallet. Fortfarande bra fart på fallet tack
vare mycket vatten i dammen.
När vi efter en god stund är mer eller mindre klara att gå
får vi äntligen närmare kontakt med två forsärlor och

Inga humlepälsbin hemma vid Branteviks bihotell. Foto:
M agnus Ullman
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Vi har emellertid ytterligare två punkter på dagordnin gen, först besök vid Branteviks bihotell, där dock inga
humlepälsbin visar sig (hotellet öppnade under sensommar/tidig höst förra året och har kanske inte fått så många
gäster än).
Allra sista programpunkten är besök i en privat trädgård
i Brantevik där vi tittar efter mindre vattensalamander i
en liten damm. Kanske för varmt, soligt och ljust – vi ser
hur som helst inga salamandrar. M en blir i alla fall bjudna på iskall fläderblomscider i trädgårdens skugga.

Därefter återstår bara att duscha och packa ihop sina
pinaler. Klockan 14 lämnas gänget vid Simrishamns
station för buss/tåg till Lund respektive M almö och sedan
vidare färd norrut.
Under resan har vi kört ganska exakt 50 mil och vårt
räkneverk Kjell räknar dessutom ut att vi klivit i/ur bussen 80 gånger. Det kan vara bra att veta.
Magnus Ullman
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27.800 vitkindade gäss förbi Skillinge på 15 minuter den 16 maj. Sanslöst! 187 ex. på bilden. Foto: M agnus Ullman

Artlista fåglar
1.
2.

3.
4.
5.

Grågås Anser anser
vanlig, sedd dagligen
Vitkindad gås Branta leucopsis
120 sträcker NO längs vägen till Gislövs Stjärna 16/5, 27.800 sträcker NO Skillinge kl 14:15–14:30 16/5, 350 sträcker NO längs vägen från Brantevik 17/5, 1.520 sträcker O Tygeåns mynning 17/5, 1.410 sträcker O Sandhammaren
17/5; totalt under dagen 3650 17/5, 275 sträcker NO M aglehems naturreservat 18/5, 700 Heden 18/5, 250 sträcker
NO Drakamöllan 19/5
Prutgås Branta bernicla
11 Tygeåns mynning 17/5
Knölsvan Cygnus olor
smärre antal 16, 17 och 19/5, 1 Gärsnäs slottsdamm 20/5
Gravand Tadorna tadorna
sedd dagligen, tämligen vanlig, speciellt längs kusten men även sedd i inlandet

Snatterandspar, Skillinge södra 19 maj. Foto: Lena Sahlin
6.

Snatterand Anas strepera
2 M orfarshamn 16/5, 9 Norra viken 16/52, Gislövshammar 17/5, 2 Högestadsdammen 19/5, 12 Furuhus mosse 19/5,
2 Skillinge södra 19/5
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Bläsand Anas penelope
2 Norra viken 16/5, 2 Tygeåns mynning 17/5
Gräsand Anas platyrhynchos
vanlig, sedd dagligen
Skedand Anas clypeata
1 Grönet 15/5, 1 Tygeåns mynning 17/5, 2 Gislövshammar 17/5, 2 Furuhus mosse 19/5, 7 Skillinge södra 19/5
Vigg Aythya fuligula
5 Tygeåns mynning 17/5, 5 Högestadsdammen 19/5, 6 Furuhus mosse 19/5
Ejder Somateria mollissima
10 Revet 16/5, 170 (nästan bara ad. hannar) Tygeåns mynning 17/5, 50 Sandhammaren 17/5
Svärta Melanitta fusca
1 Revet 16/5
Sjöorre Melanitta nigra
2 rastande Tygeåns mynning 17/5
Alfågel Clangula hyemalis
15 Grönet 15/5, 2 Revet 16/5, 4 rastande Tygeåns mynning 17/5
Storskrake Mergus merganser
3 Revet 16/5, 3 Tygeåns mynning 17/5, 1 Gislövshammar 17/5, 3 Skillinge södra 19/5
Småskrake Mergus serrator
2 Grönet 15/5, 3 Skillinge norra 16/5, smärre antal 17/5, smärre antal Skillinge södra 19/5
Rapphöna Perdix perdix
2 längs vägen nära Brantevik 16/5
[Fasan Phasianus colchicus]
vanlig, sedd fyra dagar
Smålom Gavia stellata
1 Tygeåns mynning 17/5
Storlom Gavia arctica
6 rastande Tygeåns mynning 17/5
Smådopping Tachybaptus ruficollis
2 (varav 1 på bo) Högestadsdammen 19/5, Furuhus mosse 19/5
Gråhakedopping Podiceps grisegena
3 Glivarpa mosse 16/5, 2 Torupa flo 18/5, 5 Furuhus mosse 19/5

Stolt gråhäger vid M orfarshamn 16 maj. Foto: Lena Sahlin
22.

Gråhäger Ardea cinerea
tämligen vanlig 16/5, smärre antal 17/5, 7 Skillinge södra 19/5, 1 längs vägen 20/5

Ägretthäger mobbad av fiskmås. Varför undrar vi. Gislövshammar 17 maj. Foto: M agnus Ullman
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

Ägretthäger Ardea alba
1 Gislövshammar 17/5
Storskarv Phalacrocorax carbo
vanlig, sedd fyra dagar
Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 Furuhus mosse 19/5
Bivråk Pernis apivorus
1 spelflygande Drakamöllan 18/5, 3 (varav 1 spelflygande) Fyledalen 19/5, 1 Bäckhalladalen 20/5
Kungsörn Aquila chrysaetos
1–2 ad. Fyledalen 19/5
Sparvhök Accipiter nisus
1 Furuhus mosse 19/5
Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 längs vägen nära Brantevik 16/5, 1 nära Ravlunda 18/5, 1 Furuhus mosse 19/5
Röd glada Milvus milvus
1 Brantevik 15/5, mer än 10 ex. 16 och 17/5, minst 15 ex. 18 och 19/5, 5 ex. 20/5
Havsörn Haliaeetus albicilla
1 ad. Fyledalen 19/5
Ormvråk Buteo buteo
5 + 3 + 3+ 4 + 3 ex. 16–20/5
Rörhöna Gallinula chloropus
1 Glivarpa mosse 16/5
Sothöna Fulica atra
5 ex. 16/5, 1 nära Ravlunda 18/5, 2 Högestadsdammen 19/5, 3 Furuhus mosse 19/5, 2 med 6 pulli Gärsnäs slottsdamm 20/5
Trana Grus grus
1 Glimminge mosse 16/5, flock hörd Drakamöllan 18/5, 2 Tegelbruket 19/5, 14 Furuhus mosse 19/5
Strandskata Haematopus ostralegus
smärre antal 16/5, 6 Tygeåns mynning 17/5, 2 Gislövshammar 17/5
Tofsvipa Vanellus vanellus
vanlig, sedd dagligen
Kustpipare Pluvialis squatarola
2 Skillinge norra 16/5, 1 Gislövshammar 17/5

Inte många vadare under resan (för bra väder). M en vi såg i alla fall större strandpipare vid Gislövshammar 17 maj.
Foto: Lena Sahlin
39.
40.

Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 Skillinge norra 16/5, 1 rastande Tygeåns mynning 17/5, 1 Gislövshammar 17/5
Rödbena Tringa totanus
1 Tygeåns mynning 17/5
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

Grönbena Tringa glareola
1 M orfarshamn 16/5, 4 Torupa flo 18/5
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
1 Grönet 18/5, 1 Skillinge södra 19/5
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
vanlig, sedd dagligen
Fiskmås Larus canus
vanlig, sedd fyra dagar
Havstrut Larus marinus
vanlig, sedd fyra dagar
Gråtrut Larus argentatus
vanlig, sedd fyra dagar

Kentsk tärna, Norra viken 16 maj. Foto: Lena Sahlin
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
1 Grönet 15/5, 10 Revet 16/5, 4 Skillinge södra 19/5, 3 Revet 19/5
Småtärna Sternula albifrons
1 Tygeåns mynning 17/5
Fisktärna Sterna hirundo
55 Tygeåns mynning 17/5
Silvertärna Sterna paradisaea
1 Gislövshammar 17/5
Kustlabb Stercorarius parasiticus
1 Tygeåns mynning 17/5
Tobisgrissla Cepphus grylle
1 Tygeåns mynning 17/5
[Tamduva Columba livia (domest.)
vanlig, sedd fyra dagar
Skogsduva Columba oenas
1 Gislövs Stjärna 16/5, 1 M aglehems naturreservat 18/5, 1 Dammåkra 19/5, 3 Drakamöllan 19/5
Ringduva Columba palumbus
vanlig, sedd dagligen
Turkduva Streptopelia decaocto
1–2 Brantevik de flesta dagar, dessutom ytterligare 3 ex. 16/5
Gök Cuculus canorus
tämligen vanlig, observerad i flera ex. dagligen 16–20/5
Tornseglare Apus apus
smärre antal dagligen 17–20/5
Göktyta Jynx torquilla
1 Heden 18/5
Större hackspett Dendrocopos major
1 Hagestads naturreservat 17/5, 1 Gislövs Stjärna 18/5, 1 M aglehems naturreservat 18/5, 1 Tegelbruket 19/5
Spillkråka Dryocopus martius
1 Stenshuvud 18/5
Gröngöling Picus viridis
1 Heden 18/5, 1 Drakamöllan 19/5
Tornfalk Falco tinnunculus
1 Hagestads naturreservat 17/5, Gislövshammar 17/5
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Lärkfalk Falco subbuteo
1 Drakamöllan 19/5
Törnskata Lanius collurio
1 Bäckhalladalen 20/5
Sommargylling Oriolus oriolus
1 Glimminge hallar 16/5 (satt troligen i NV delen av Lilla Stjärnan), 1 Drakamöllan 18/5, 2 Drakamöllan 19/5
Nötskrika Garrulus glandarius
1 Drakamöllan 19/5, 1 Forsemölla 20/5
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
1 Glimminge hallar 16/5, 1 familj Glimminge mosse 16/5, observerad M aglehems naturreservat 18/5, 6 ex. 19/5, 2
Bäckhalladalen 20/5
Svartmes Periparus ater
2 Bräknaryd 18/5
Entita Poecile palustris
1 Stenshuvud 18/5
Blåmes Cyanistes caeruleus
vanlig, sedd fem dagar
Talgoxe Parus major
vanlig, sedd dagligen
Trädlärka Lullula arborea
3 M aglehems naturreservat 18/5
Sånglärka Alauda arvensis
vanlig, sedd fem dagar
Backsvala Riparia riparia
1 insträckande Tygeåns mynning 17/5
Ladusvala Hirundo rustica
vanlig, sedd dagligen
Hussvala Delichon urbicum
vanlig, sedd fem dagar
Lövsångare Phylloscopus trochilus
vanlig, observerad dagligen
Gransångare Phylloscopus collybita
mycket vanlig, observerad dagligen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
1 Gislövs Stjärna 18/5, 5 Stenshuvud 18/5, 1 Dammåkra 19/5, 3 Drakamöllan 19/5, 2 Forsemölla 20/5, 1 Bäckhalladalen 20/5
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
3 Glivarpa mosse 16/5, 1 M orfarshamn 16/5, 1 Furuhus mosse 19/5
Härmsångare Hippolais icterina
1 Grönet 15/5, 4 ex. 16/5, 2 Hagestads naturreservat 17/5, 1 Björket 18/5, 1 Heden 18/5, Forsemölla 20/5
Svarthätta Sylvia atricapilla
tämligen vanlig, observerad dagligen
Trädgårdssångare Sylvia borin
vanlig, observerad dagligen; vanligare än svarthätta
Ärtsångare Sylvia curruca
smärre antal observerade dagligen
Törnsångare Sylvia communis
vanlig, observerad dagligen
Kungsfågel Regulus regulus
2 Bräknaryd 18/5
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
1 Bräknaryd 18/5
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
3 Gislövs Stjärna 16/5, 1 Gislövs Stjärna 18/5, 1 Forsemölla 20/5
Nötväcka Sitta europaea
1 par vid bohål Gislövs Stjärna 16/5, 1 Stenshuvud 18/5
Trädkrypare Certhia familiaris
1 Stenshuvud 18/5
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95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.

Stare Sturnus vulgaris
vanlig, sedd dagligen; en rejäl flock i M aglehems naturreservat 18/5,
Koltrast Turdus merula
vanlig, sedd dagligen
Björktrast Turdus pilaris
1 Glimminge mosse 16/5, 2 M aglehems naturreservat 18/5, 2 Drakamöllan 19/5
Taltrast Turdus philomelos
1 Gislövs Stjärna 16/5, 1 Hagestads naturreservat 17/5, 1 Gislövs Stjärna 18/5, 1 Drakamöllan 19/5, 2 Forsemölla
20/5
Dubbeltrast Turdus viscivorus
2 M aglehems naturreservat 18/5
Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 Peppinge 17/5, 1 Stenshuvud 18/5, 1 Drakamöllan 19/5
Rödhake Erithacus rubecula
1 Stenshuvud 18/5
Näktergal Luscinia luscinia
vanlig, observerad dagligen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
1 Drakamöllan 19/5
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
1 2k hanne Österlengymnasiet 18/5

M indre flugsnappare, Gislöv Stjärna 18 maj. Foto: M agnus Ullman
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

M indre flugsnappare Ficedula parva
1 ad hanne sjunger Gislövs Stjärna 18/5
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
1 sjungande Simrishamns hamn 16/5
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
vanlig, observerad dagligen
Buskskvätta Saxicola rubetra
2 M aglehems naturreservat 18/5
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
1 Grönet 15/5, 1 Glimminge hallar 16/5, 3 ex. 17/5
Strömstare Cinclus cinclus
1 Forsemölla 20/5
Gråsparv Passer domesticus
vanlig, sedd dagligen
Pilfink Passer montanus
vanlig, sedd dagligen
Järnsparv Prunella modularis
1 Simris strandäng 16/5, 2 Gislövs Stjärna 16/5, 1 Bräknaryd 18/5, 1 Bäckhalladalen 20/5
Gulärla Motacilla flava
smärre antal observerade dagligen 16–20/5
Forsärla Motacilla cinerea
2 med mat i näbben Forsemölla 20/5
Sädesärla Motacilla alba
vanlig, sedd dagligen
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Fältpiplärka, Drakamöllan 19 maj. Foto: M agnus Ullman
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Fältpiplärka Anthus campestris
2 Drakamöllan 19/5
Ängspiplärka Anthus pratensis
smärre antal 16/5, 1 Hagestad M ossaväg 19/5
Trädpiplärka Anthus trivialis
4 M aglehems naturreservat 18/5, 1 Heden 18/5
Bofink Fringilla coelebs
vanlig, sedd dagligen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
1 Stenshuvud 18/5
Rosenfink Carpodacus erythrinus
3 hannar + 1 hona Simris strandäng 16/5
Grönfink Chloris chloris
vanlig, sedd fem dagar
Hämpling Linaria cannabina
vanlig, sedd dagligen
Steglits Carduelis carduelis
2 Gislövs Stjärna 16/5, 1 Hagestads naturreservat 17/5, 1 Dammåkra 19/5, 1 Forsemölla 20/5, 1 Bäckhalladalen 20/5

En gulhämpling sjöng för oss vid Björket. Foto: M agnus Ullman
126.

Gulhämpling Serinus serinus
1 Björket 18/5
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Riktigt exklusiv: kornsparv vid Peppinge 17 maj. Foto: Lena Sahlin
127.
128.
129.

Kornsparv Emberiza calandra
2 Peppinge 17/5
Gulsparv Emberiza citrinella
smärre antal observerade dagligen 16-20/5
Sävsparv Emberiza schoeniclus
2 Glivarpa mosse 16/5, 1 Gärsnäs slottsdamm 20/5

Fint kvällsspan vid Grönet den 15 maj. Foto: M agnus Ullman

AMFIBIER OCH REPTILER
1.
2.
3.
4.
5.

Klockgroda Bombina bombina
2 Glimminge hallar 16/5, 1 Glivarpa mosse 16/5, 2 Högestadsdammen 19/5, 5 Furuhus mosse 19/5; återinplanterad
Vanlig padda Bufo bufo
3 Grönet 18/5
Sandödla Lacerta agilis
1 Hagestads naturreservat 17/5
Snok Natrix natrix
1 Bäckhalladalen 20/5
Huggorm Vipera berus
1 svart exemplar Forsemölla 20/5
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DÄGGDJUR

1.

Fälthare Lepus europaeus
smärre antal sedda dagligen 16–20/5; inplanterad
Kanin Oryctolagus cuniculus
smärre antal 16–17/5; inplanterad
Dovhjort Cervus dama
1 Drakamöllan 19/5, 40 Fyledalen 19/5; inplanterad
Rådjur Capreolus capreolus
1 längs vägen från Brantevik 17/5

FISKAR
1.

Ål Anguilla anguilla
1 ex. slingrade sig i näbben på en gråhäger (innan den slank ner genom gapet) Skillinge norra 16/5

Forsärla, honan. Forsemölla 20 maj. Foto: Lena Sahlin
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