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DELTAGARE 
Eva Gunnäs, Djurhamn 
Martin Gunnäs, Djurhamn 
Anna Laurell, Vänge 
Birgitta Karlsson, Abbekås 
Kicki Arvidsson, Falun 
Lars Arvidsson, Falun 
Göran Eriksson, Göteborg 
 
 
RESELEDARE 
Magnus Ullman, Brantevik 
 
 
15/5 Ankomst Brantevik, Grönet. Alla nätter på Råkulle vandrarhem, Brantevik 
16/5 Gislövs Stjärna, Glimminge södra hallar, Glivarpa mosse, Glimminge mosse, 

Revet, Simrishamns hamn, Skillinge norra, Morfarshamn, Norra viken, 
Gislövshammar 

17/5 Stenberga, Torupa flo, Tueflon, Drakamöllan, Drakamöllan östra (naturreservat), 
Dammåkra, Björket, Kivik, Stenshuvud 

18/5 Hagestads naturreservat, Tygeåns mynning, Peppinge, Kåseberga, Ales stenar, 
Sandhammaren, Hagestads Mossaväg, Risteören, Simris strandäng, Revet 

19/5 Forsemölla, Simris strandäng, Gislövs Stjärna, Bäckudden, Skillinge södra, 
Hylkegården, Simris strandäng, Vilhelmsdal 

20/5 Simris strandäng, Drakamöllan, Södra Öståkra (Ravlundafältet), Frägård, 
avslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMSLAG 
Rosenfink, Frägård 20 maj. (Lars Arvidsson) 
  



4 
 

DAGBOK 
 
Söndag 15 maj 
Samling kl. 1700 på Råkulle vandrarhem, Brantevik. Efter en minimal välkomstceremoni 
vandrar vi i samlad tropp söderut och ut på Grönet för ett första möte med Österlens 
fågelvärld. 
  Här möter en ganska förväntad fågelfauna i det öppna busklandskapet med hämpling och 
gulsparv. Rörsångare sitter och sjunger på två ställen. Det är långt ifrån artens 
häckningsbiotop i vida vassar, men det är inte ovanligt att de sjunger fån någon buske 
under flyttningen. 
  Vi får också vår första observation av gravand och strandskata – men det ska bli fler. Lite 
mer udda är dock 3 alfåglar som ännu inte hunnit upp till sina häckplatser på den ryska 
tundran. 
  Vi återvänder till vandrarhemmet för avfärd kl. 1900 för middag på restaurang Hickory i 
Simrishamn. I samband med middagen går vi också igenom dagens observationer och 
noterar vilka platser vi besökt och vad vi sett och hört. 
  Efter middagen lyssnar vi in en svart rödstjärt som sjunger från takåsarna nära 
restaurangen. I fullmånens sken. 
 

 
”Där! Ser ni den svarta rödstjärten?” Simrishamn 15 maj. (Magnus Ullman) 
 
Måndag 16 maj 
Frukost 0645, avfärd från vandrarhemmet 0745 till Gislövs Stjärna där vi går en runda i 
den högstammiga skogen med ropande skogsduva och sjungande svartvit flugsnappare, 
gärdsmyg och taltrast. Flera svarthättor men bara 1 trädgårdssångare. Även en större 
hackspett som trummar med en kraftig salva. ”Manligt” undslipper sig en av damerna. 
  Vi rör oss ut på de öppna markerna vid Glimminge södra hallar där vi börjar med att 
lyssna in klockgrodorna i stenbrottet – ett försynt, mysigt läte! 
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Vi lyssnar till klockgrodorna från stenbrottet i Glimminge södra hallar, 16 maj. (Magnus Ullman) 
 
  Här finns också en efterhängsen gök som helt enkelt vägrar att inte bli fotograferad.  
 

 
Göken ville gärna visa upp sig. Glimminge södra hallar 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 
  Vi återvänder till parkeringsplatsen i Gislövs Stjärna för en civiliserad fika vid bord och 
bänkar och till tonerna av en skönsjungande härmsångare.  
  Vi reflekterar också över hur det kan ha låtit när The Who den 22 oktober 1966 
framförde My generation på Gislövs Stjärnas lilla scen. 
  Men vi sliter oss från det behagliga solskenet i Stjärnan och fortsätter till ännu en plats 
där vi hör klockgrodor, Glivarpa mosse. Förutom sångsvan, skedänder, 5 överflygande 
tranor, ett par av brun kärrhök med transport av bomaterial och rörsångare i sin rätta 
häckningsmiljö noterar vi ruvande gråhakedopping. Kul att de håller ställningarna! 
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Gråhakedopping, Glivarpa mosse 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 
  Därefter transport till dagens tredje lokal med klockgrodor, Glimminge mosse, där vi 
noterar 4 snatteränder, för inte så länge sedan en subraritet men numera regelbunden på 
många håll. Här finns också smådopping, alltid kul att se liggande på öppet vatten. 
  Vid Revet, norr om Tommarpsåns mynning i Simrishamn, intar vi fältlunch under det 
att vi spanar efter spännande trutar. Där kammar vi dock noll och får nöja oss med fina 
flyguppvisningar från de kentska tärnorna. 
  Därefter gör vi ett besök hemma hos de svarta rödstjärtarna i Simrishamns hamn – både 
honan och hannen visar upp sig i fint medljus (och i ögonhöjd) för oss.  
 

 
Svart rödstjärt, hona, Simrishamns hamn 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 
  Därefter styrker vi oss med en eftermiddagsfika på café Kagan i centrala Simrishamn. 
  Vi fortsätter söderut denna (som vanligt) intensiva dag och går längs stranden norrut 
från Skillinge norra via Morfarshamn för att vända vid Norra viken. Fler snatteränder och 
dessutom storskrakar. Vidare drygar vi ut vår magra vadarlista med större strandpipare 
och drillsnäppa. Från Norra viken får vi också syn på 2 ägretthägrar som står ute på 
spetsen av Gislövshammar. De har hållit till i området några dagar, men tycks inte vara 
sedda efter vår observation. 
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Storskrake, Skillinge norra 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 
  Från Norra viken släpper vi lös Anna, som återvänder till vandrarhemmet till fots, 
medan vi andra kör ner till Gislövshammar för att lyssna efter den kornsparv som sjungit 
här några dagar. Och mycket riktigt: långt i söder sitter den och sjunger från en trädtopp. 
Stort avstånd, men lyckligtvis är det inte vår sista observation av arten. 
  Efter Gislövshammar tittar vi till humlepälsbi-hotellet Brantevik. Inga bin aktiva dock i 
den sena eftermiddagen.  
  Åter vid vandrarhemmet cirka kl. 1800, där middag idag serveras av Österlen Kokkonst 
kl. 1900. 
 

 
Maria Persson på Österlen Kokkonst presenterar middagen den 16 maj för oss. (Magnus Ullman) 
 
  Efter middagen går en minigrupp ner till Grönet för att spana/lyssna efter grönfläckig 
padda. Men det är en känslig art och efter flera dagars värme är det ikväll kanske en liten 
aning kyligt – inga paddor med andra ord. 
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Härlig aftonrodnad (kl. 2018) när vi lyssnar efter grönfläckig padda, Grönet 16 maj. (Lars Arvidsson) 
 
Tisdag 17 maj 
Avfärd kl. 0745 mot norr och Stenaberga. Antingen minskar brandkronad kungsfågel på 
Österlen (samtidigt som arten ökar i Sverige) eller så har de lokala skådarna blivit sämre 
på att hitta de sjungande fåglarna. I granskogen vid Stenaberga har i alla fall ett exemplar 
sjungit några dagar och tämligen omgående hör vi den första strofen från de höga 
granarna. Fågeln far runt över våra huvuden men kommer aldrig ner till behaglig 
skådarhöjd. Vi är ganska nöjda ändå! 
 

 
Klart stirrig brandkronad kungsfågel, men Lasse lyckas ändå fånga den. Stenberga 17 maj. (Lars Arvidsson) 
 
  Vid Torupa flo och Tueflon har vaktel spelat en tid. Vi gör ett försök men fågeln är helt 
tyst. Förutom ruvande gråhakedopping i Torupa flo får vi här in resans enda grönbena. 
Smådopping i Tueflon 
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Är det inte en smådopping där framme i Tueflon? 17 maj. (Magnus Ullman) 
 
  Torupa flo var en improviserad avstickare för vi är egentligen på väg till Drakamöllan. 
Vårt primära mål här är sommargylling som redan observerats på olika håll i landet. Men 
till Drakamöllan tycks ingen ha anlänt ännu. 
  Vi har dock mer att hämta här och fortsätter vägen fram till fots. Vi får höra vår första 
grönsångare svirra sin slant på en tallrik bland höga träd. Vi kommer ut på de sandiga, 
öppna markerna i naturreservatet Drakamöllan östra (alltså väster om Drakamöllan, om 
någon undrar). Huvudnumret här är den numera mycket sällsynta fältpiplärkan som vi 
lyckas lokalisera efter en stund. Och av bara farten får vi också in buskskvätta med 
bomaterial och sjungande trädlärka (tyvärr rätt avlägset dock). 
 

 
Var det fältpiplärkan som flög där? Drakamöllan östra 17 maj. (Magnus Ullman) 
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  Sommargylling hörs ibland vid Dammåkra, militärernas högkvarter vid Ravlundafältet. 
Här finns dessutom bord och bänkar och vi har ju krav på komfort så här intar vi dagens 
fältlunch. I behagligt solsken och till ljudet av en (som vanligt) knappt hörbar grå 
flugsnappare. En större hackspett visar dessutom upp sig fint. 
  Gulhämpling brukar vara rätt lätt att hitta i Björket, men inte idag. En fågel försvinner så 
snabbt att bara reseledaren hinner med. Till slut är vi nära att ge upp trots att ett par som 
bor i Agde Lund i närheten tipsat oss om att de brukar höra arten nästan dagligen där de 
bor.  
  – Ge upp? Aldrig! Anna manar på oss, och tur är det för till slut får vi ändå syn på en fågel 
som sitter fint och sjunger för oss en lång stund. 
 

 
Till slut visar en gulhämpling upp sig fint för oss. Björket 17 maj. (Lars Arvidsson) 
 
  Därefter tycker vi nog att vi gjort oss förtjänta av en eftermiddagsfika på Kiviks 
Café & Bageri där vi i solskenet kan studera de lokala gråsparvarnas förehavanden. 
  Som dagens sista strapats bestiger vi Stenshuvud där vi först spanar mot söder och öster 
från Södra och Östra huvudet och sedan når Norra huvudet, 97 m.ö.h. med fantastisk 
utsikt ända bort mot Ravlundafältet och ännu längre bort.  
 

 
Magnifik utsikt från Norra huvudet, Stenshuvud. 17 maj. (Magnus Ullman) 
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  Ganska lindrig fågelaktivitet men på vägen ner stannar vi åtminstone till vid en 
grönsångare som vi ser betydligt bättre än tidigare. 
  Åter vid vandrarhemmet runt kl. 1800. Avfärd kl. 1900 för middag på Hotell Svea med 
sedvanlig artgenomgång. Den rätt stora restaurangen är i stor sett full – vi undrar om det 
är norska nationaldagen som firas. 
 
Onsdag 18 maj 
Tidig start kl. 0645 eftersom vi idag planerar sträckskådning vid Tygeåns mynning på 
sydkusten. Magert är bara förnamnet! Summa 2 sträckande storskrakar, 1 småskrake mot 
väster och 3 rastande sjöorrar är inte mycket att yvas över.  
 

 
Magert sträck vid Tygeåns mynning 18 maj. Ska det här kallas fågelskådning!? (Magnus Ullman) 
 
  Vi försöker reparera skadan med lite skådning i området innanför stranden (Hagestads 
naturreservat). Hjälper det? Resultatlöst letar vi svarthakad buskskvätta (en miss vi dock 
senare ska reparera) men får i alla fall se en liten flock prutgäss på väg upp mot tundran. 
En vanlig padda representerar nog för områdets mest intressanta observation. 
 

 
Så här går det till när man fotar vanlig padda. Hagestads naturreservat 18 maj. (Kicki Arvidsson) 
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  Nöjda och glada åker vi vidare till nästa muntration: en kornsparv strax utanför 
Peppinge som sjunger på av hela sitt hjärta och visar upp sig på hästhagens staketstolpar. 
Inte resans snyggaste fågel men mäktigt exklusiv. En man från gården intill stannar till där 
vi står. Ska kan skälla för att vi ställt oss olämpligt eller trampar i hans gröda (vilket vi inte 
gör)? – Nejdå, han vill bara snacka kornsparv och blir stående en god stund. Trevligt (och 
ett bevis på att de lokalt boende är medvetna om vilka högoktaniga fågelgrannar de har). 
 

 
En kornsparv sjunger flitigt för oss vid Peppinge 18 maj. (Lars Arvidsson) 
 
  Vid Kåseberga har det blivit allt svårare att få en parkeringsplats nere vid hamnen, men 
vi lyckas bra. Vi vandrar upp till Ales stenar där sånglärkorna sjunger i högan sky. 
  Väl nere i hamnen lyckas vi roffa åt oss ett bord nära parkeringsplatsen där dagens 
fältlunch förtärs.  
 

 
Ales stenar, imponerande även om man varit där förut. 18 maj. (Magnus Ullman) 
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  Därefter ett kortare besök i väderskyddet vid Sandhammaren (trots det vackra vädret). 
Inga fåglar att bli upphetsad över, men ett par yngre kronhjortar som sprätter omkring 
känns lite udda. 
 

 
Flyende kronhjort, Sandhammaren 18 maj. (Lars Arvidsson) 
 
  Vid Risteören får vi vår enda observation av ejder (vårsträcket är gott och väl över och 
höststräcket står visserligen för dörren men har knappt börjat). Dessutom drillsnäppa och 
kentsk tärna.  
  Igår eftermiddag fick vi inte syn på de svarthakade buskskvättor som rapporterades på 
Simris strandäng. Därför stannar vi idag till längs vägen och spanar. Och nu går det 
bättre, vi ser både hannen och honan och dessutom en snygg törnskata. 
  Eftermiddagsfika på café Bagaren & Konditorn i Simrishamn – även denna gång utomhus 
och under flitigt studium av de lokala gråsparvarna. 
  Eftersom vi inte lyckades något vidare vid vårt första besök på Revet gör vi ett nytt 
försök idag. Bingo! (tror vi) för trutexperten Hans Larsson finns på plats och pekar ut en 
adult kaspisk trut åt oss. Smalnäbbad, långbent, flack panna – det ser bra ut. Inte helt lätt 
att bestämma men oddsen höjs när vi lyckas fotografera dess vingspets.  
 

 
Trots att vingspetsen ser bra ut för kaspisk trut vill Hasse gardera med hybrid. Revet 18 maj. (Lars Arvidsson) 
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  Senare visar det sig dock att Hasse (på Artportalen) reviderat fågeln som möjlig hybrid 
med orden ”Bl a ljust öga, något suddig handpenneteckning och ej helt tvärställt band på 
hp 10 kan peka på hybrid framför ren kaspisk..” Så gick det med den. Och, tja, ögat var 
inte typiskt mörkt. 
  Åter vid vandrarhemmet en stund innan kl. 1800. 
  Det finns många trevliga restauranger på Österlen. Och kommer man hit under 
högsommaren är till och med de flesta öppna! Men inte en onsdag i mitten av maj. Därför 
åker vi kl. 1900 ännu en gång till Hickory (med gott renommé). 
 
Torsdag 19 maj 
Avfärd kl. 0745 mot Forsemölla, där både större hackspett, spillkråka, gröngöling och 
trädpiplärka möter när vi kliver ur bussen. 
  Längs promenaden mot möllan observeras en svart huggorm på stengärdsgården intill 
vägen. Den försvinner snabbt men ses faktiskt senare på vägen tillbaka också. Kul (för de 
lyckliga få som hinner se djuret)! 
  Vi blir stående en bra stund ovanför det större av fallen och får plötsligt syn på en 
strömstare som snabbt flyger förbi uppströms.  
  Annars är vårt egentliga mål forsärla och så småningom visar sig både hona och hanne, 
hannen dessutom med mat i näbben till hungriga ungar någonstans. 
 

 
Den svarta strupen visar (med nöd och näppe) att forsärlan är en hanne. Forsemölla 19 maj. (Lars Arvidsson) 
 
  Vi gör ett stopp vid Simris strandäng för en av resans definitiva målarter, rosenfinken, 
men de tycks vara ovanligt sena i år. Ynf! 
  Då lyckas vi bättre i Gislövs Stjärna där Bengt Bengtsson (som vi stött ihop med ett par 
gånger) just rapporterar en sjungande mindre flugsnappare. Vi kör snabbt dit och får 
tämligen omgående höra dess läckra, studsande sång. En av resans (många) höjdare! 
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Ung hanne mindre flugsnappare, Gislövs Stjärna 19 maj. (Martin Gunnäs) 
 
  Dags för lunch så vi far tillbaka till kusten (det rör sig hela tiden om korta 
transportsträckor, bevars) och sätter oss till rätta på Bäckudden i Brantevik. 
 

 
Klart godkänd plats för en stilla lunch: Bäckudden, Brantevik, 19 maj. (Magnus Ullman) 
 
  Vi ger inte upp tanken på spännande trutar och styr kosan mot Skillinge södra, där vi 
förutom resans första kricka får in skedand och snatterand men inga kul trutar. 
  Vi dränker våra sorger i kaffe med dopp på Hylkegården – och veckans ständigt vackra 
väder gör att vi kan inta även dagens eftermiddagsfika i strålande solsken utomhus. 
  Dagen avlutas vid Vilhelmsdal för att se om någon kärrsångare anlänt – men de verkar 
sena precis som rosenfinkarna (även om kärrsångare förvisso är en av landets senaste 
vårfåglar). En snygg sävsparv piggar dock upp. 
  Åter vid vandrarhemmet lite innan kl. 1800 och avfärd kl. 1845 för middag på En gaffel 
kort – som egentligen är gamla klassiska restaurang Maritim. 
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Fredag 20 maj 
När vi kl. 0745 lämnar vandrarhemmet kör vi fel väg ut ur byn (den södra utfarten) och 
tack vare detta misstag får vi in rapphöna på resan. Kul! 
 

 
Rapphöna nära åkeriet i södra Brantevik, 20 maj. (Lars Arvidsson) 
 
  Resultatlöst stopp vid Simris strandäng där de första rosenfinkarna brukar höras. 
  En annan art vi har en oplockad gås med är sommargylling, så i elfte timmen satsar vi 
allt! Först vid den tidsbesparande lokalen Drakamöllan där vi går en kortare runda. Ingen 
gylling. 
  Då satsar vi i stället på Södra Öståkra södra på Ravlundafältet. Här kunde man tidigare 
köra in, men numera krävs en promenad genom granskogen innan man kommer ut på 
Ravlundafältet. Väl ute viker vi av norrut mot Södra Öståkra och får snart höra den 
härligt flöjtande sång vi så hett åstundar: sommargyllingens. Vi går in i bokskogen och hör 
fågeln från olika platser ovanför våra huvuden men lyckas (som vanligt) inte se den. 
  Här sjunger (programenligt) grönsångare men resans enda fiskgjuse får betraktas som en 
bonus. 
 

 
Kålfjäril Pieris brassicae, Södra Öståkra 20 maj. (Lars Arvidsson) 



17 
 

  Nu har vi väl lyckats hänga in alla målarter, även om en och annan satt ganska tajt. Dock 
fattas en som sannerligen inte brukar ställa till problem – rosenfinken. 
  När vi är på väg tillbaka mot vandrarhemmet nås vi dock via djungeltrumman (läs: 
reseledarens hustru) av ryktet att rosenfink under morgonen hörts vid Frägård. Vi hastar 
dit via cykelstigen längs stranden och skrämmer i hastigheten upp en fridsamt fiskande 
gråhäger.  
 

 
Gråhäger, Frägård 20 maj. (Martin Gunnäs) 
 
  Men tack och lov hör vi rosenfinkens karakteristiska busvissling på rätt långt håll och får 
också se den vackert röda sjungande hannen. Puh, det var nära! Varför var du så sen i år? 
 

 
Resans sista art: rosenfink, Frägård 20 maj. (Magnus Ullman) 
 
  Nu kan vi äntligen avveckla vårt skådande, åka till vandrarhemmet, packa ihop våra rum 
och sätta oss till en sista gemensam artgenomgång och dito lunch.  
  Vi summerar den gånga sexdagarsveckan, tackar för bra kamp och tar adjö. Och skiljs 
därefter åt runt kl. 1400 efter att ha kört runt 47 mil. 
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ARTLISTA FÅGLAR 
 

1. Prutgås Branta bernicla 
11 Tygeåns mynning 18 maj 

[Kanadagås Branta canadensis] 
Observerad 16 maj, 1 Skillinge södra 19 maj [inplanterad art, därav klammer] 

 

 
Vitkindad gås, Glimminge södra hallar 16 maj. (Lars Arvidsson) 
 

2. Vitkindad gås Branta leucopsis 
40 mot NO Glimminge södra hallar 16 maj 

3. Grågås Anser anser 
Observerad dagligen 16–20 maj 

4. Knölsvan Cygnus olor 
Observerad dagligen 16–19 maj 

5. Sångsvan Cygnus cygnus 
1 Glivarpa mosse 16 maj, 1 Torupa flo 17 maj 

 

 
Hanne (till vänster) och hona av gravand, 16 maj. (Lars Arvidsson) 
 

6. Gravand Tadorna tadorna 
1 Grönet 15 maj, vanlig 16 maj, 5 Torupa flo 17 maj, observerad dagligen 18–20 maj 
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Skedand, Glivarpa mosse 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 

7. Skedand Spatula clypeata 
3 Glivarpa mosse 16 maj, 2 Skillinge södra 19 maj 

8. Snatterand Spatula strepera 
4 Glimminge mosse 16 maj, 2 Skillinge norra 16 maj, 2 Risteören 18 maj, 2 Skillinge 

södra 19 maj 
9. Gräsand Anas platyrhynchos 

Observerad 16, 18 och 19 maj 
10. Kricka Anas crecca 

1 Skillinge södra 19 maj 
11. Vigg Aythya fuligula 

20 Glivarpa mosse 16 maj, 1 Torupa flo 17 maj 
12. Ejder Somateria mollissima 

4 Risteören 18 maj 
13. Sjöorre Melanitta nigra 

3 rastande Tygeåns mynning 18 maj, 1 Bäckudden 19 maj 
14. Alfågel Clangula hyemalis 

3 Grönet 15 maj, 1 ex. 16 maj 
15. Knipa Bucephala clangula 

2 Torupa flo 17 maj 
16. Storskrake Mergus merganser 

5 Skillinge norra 16 maj, 2 Tygeåns mynning 18 maj, 4 ex. 19 maj, 1 Drakamöllan 20 
maj 

17. Småskrake Mergus serrator 
4 ex. 16 maj, 1 mot V Tygeåns mynning 18 maj, 4 Skillinge södra 19 maj 

18. Rapphöna Perdix perdix 
2 Grodkärret 20 maj  

[Fasan Phasianus colchicus] 
1 Glivarpa mosse 16 maj, smärre antal 17 maj, 12 ex. 18 maj, 1 Vilhelmsdal 19 maj 

[inplanterad art, därav klammer] 
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19. Tornseglare Apus apus 
Observerad dagligen 16–20 maj 

 

 
Gök, 19 maj. (Martin Gunnäs) 
 

20. Gök Cuculus canorus 
1 Brantevik 15 maj, 3 ex. 16 maj, 4 ex. 17 maj, 2 ex. 18 maj, 4 ex. 19 maj (varav 1 röd 

hona Simris strandäng), 3 ex. 20 maj  
[Tamduva Columba livia (domest.)] 

Observerad 15 maj [inplanterad art, därav klammer] 
21. Skogsduva Columba oenas 

3 Gislövs Stjärna 16 maj, 5 Drakamöllan 17 maj, 2 Gislövs Stjärna 19 maj 
22. Ringduva Columba palumbus 

Observerad dagligen 15–20 maj 
23. Sothöna Fulica atra 

10 Glivarpa mosse och Glimminge mosse 16 maj, 2 Tueflon 17 maj 
24. Trana Grus grus 

5 Glivarpa mosse 16 maj 
25. Smådopping Tachybaptus ruficollis 

2 Glimminge mosse 16 maj, 1 Tueflon 17 maj 
26. Gråhakedopping Podiceps grisegena 

2 (ruvande) Glivarpa mosse 16 maj, 2 (ruvande) Torupa flo 17 maj 
27. Strandskata Haematopus ostralegus 

2 Grönet 15 maj, 5 ex. 16 maj, 1 Revet 18 maj, 1 Bäckudden 19 maj, 1 Skillinge södra 
19 maj 

28. Tofsvipa Vanellus vanellus 
Tämligen vanlig, observerad dagligen 16–20 maj 
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29. Större strandpipare Charadrius hiaticula 
1 Skillinge norra 16 maj 

30. Drillsnäppa Actitis hypoleucos 
6 Skillinge norra 16 maj, 3 Risteören 18 maj, 4 Frägård 20 maj 

31. Grönbena Tringa glareola 
1 Torupa flo 17 maj 

32. Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 
Observerad dagligen 15–20 maj 

33. Fiskmås Larus canus 
Observerad dagligen 15–19 maj 

34. Havstrut Larus marinus 
1 Revet 16 maj, 1 Risteören 18 maj, 2 ex. 19 maj  

35. Gråtrut Larus argentatus 
Observerad dagligen 16–19 maj 

Kaspisk trut Larus cachinnans? 
1 ad. Revet 18 maj. Först artbestämd som kaspisk trut av trutexperten Hans Larsson, 

men sedan reviderad som möjlig hybrid med orden ”Bl a ljust öga, något suddig 
handpenneteckning och ej helt tvärställt band på hp 10 kan peka på hybrid framför 
ren kaspisk..” 

 

 
Kentsk tärna efter lyckat fiskafänge, Revet 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 

36. Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis 
5 Revet 16 maj, 4 Risteören 18 maj, 6 Revet 18 maj, 6 Skillinge södra 19 maj 

37. Storskarv Phalacrocorax carbo 
1 Grönet 15 maj, observerad 16, 18 och 19 maj 

38. Gråhäger Ardea cinerea 
3 ex. 16 maj, 3 i koloni Skillinge 18 maj, 4 ex. 19 maj, 1 Frägård 20 maj 
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39. Ägretthäger Ardea alba 
2 Gislövshammar 16 maj 

40. Fiskgjuse Pandion haliaetus 
1 Södra Öståkra, Ravlundafältet 20 maj 

41. Sparvhök Accipiter nisus 
1 Glimminge södra hallar 16 maj, 1 Kivik 17 maj 

42. Brun kärrhök Circus aeruginosus 
Ett par med bomaterial Glivarpa mosse 16 maj, 1 Peppinge 18 maj 
 

 
Röd glada, 16 maj. (Lars Arvidsson) 
 

43. Röd glada Milvus milvus 
Vanlig, observerad dagligen 16–20 maj 

 

 
Ormvråk, 20 maj. (Martin Gunnäs) 
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44. Ormvråk Buteo buteo 
1 Tueflon 17 maj, 2 ex. 18 maj, 1 längs vägen 19 maj, 4 ex. 20 maj  

45. Större hackspett Dendrocopos major 
1 Gislövs Stjärna 16 maj, 1 Drakamöllan östra 17 maj, 1 Dammåkra 17 maj, 1 

Forsemölla 19 maj, 1 Södra Öståkra, Ravlundafältet 20 maj 
46. Spillkråka Dryocopus martius 

1 Forsemölla 19 maj 
47. Gröngöling Picus viridis 

1 Dammåkra 17 maj, 1 Forsemölla 19 maj, 1 längs vägen 20 maj  
48. Tornfalk Falco tinnunculus 

1 Brantevik 15 maj, 1 Drakamöllan östra 17 maj, 2 Kåseberga 18 maj, 1 Simris 
strandäng 20 maj 

49. Sommargylling Oriolus oriolus 
1 Södra Öståkra, Ravlundafältet 20 maj 

50. Törnskata Lanius collurio 
1 Simris strandäng 18 maj, 1 Simris strandäng 20 maj 

51. Skata Pica pica 
Observerad dagligen 15–20 maj 

52. Kaja Corvus monedula 
Observerad dagligen 15–20 maj 

 

 
Råka, 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 

53. Råka Corvus frugilegus 
Observerad dagligen 16–20 maj 

54. Korp Corvus corax 
1 Vilhelmsdal 19 maj, 1 Södra Öståkra, Ravlundafältet 20 maj 

55. Kråka Corvus corone 
Observerad dagligen 15–20 maj 

56. Blåmes Cyanistes caeruleus 
Observerad 16–17 maj, 1 Forsemölla 19 maj 
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57. Talgoxe Parus major 
Observerad dagligen 15–20 maj 

58. Trädlärka Lullula arborea 
2 Drakamöllan östra 17 maj, 5 Södra Öståkra, Ravlundafältet 20 maj 

59. Sånglärka Alauda arvensis 
Observerad dagligen 16–20 maj 

60. Backsvala Riparia riparia 
10 ex. Brantevik 16 maj, 5 Bäckudden 19 maj, 

61. Ladusvala Hirundo rustica 
Observerad dagligen 15–20 maj 

62. Hussvala Delichon urbicum 
Observerad dagligen 15–19 maj, fåtaligare än ladusvala 

63. Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 
1 Drakamöllan 17 maj, 1 Stenshuvud 17 maj, 1 Forsemölla 19 maj, 3 Södra Öståkra, 

Ravlundafältet 20 maj 
64. Lövsångare Phylloscopus trochilus 

Observerad dagligen 15–20 maj 
65. Gransångare Phylloscopus collybita 

Observerad dagligen 15–20 maj 
66. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 

2 Grönet 15 maj, 1 Glimminge södra hallar 16 maj, 2 Glivarpa mosse 16 maj, 1 
Ravlundafältet 20 maj  

67. Härmsångare Hippolais icterina 
2 Grönet 15 maj, 1 Gislövs Stjärna 16 maj, 1 Glivarpa mosse 16 maj, 1 Frägård 20 maj 

68. Svarthätta Sylvia atricapilla 
Observerad dagligen 16–20 maj 

69. Trädgårdssångare Sylvia borin 
1 Grönet 15 maj, 1 Gislövs Stjärna 16 maj, 1 Drakamöllan 17 maj, 1 Sandhammaren 18 

maj, 1 Forsemölla 19 maj, 1 Drakamöllan 20 maj; vi kommenterade att vi endast 
observerade 1 ex./dag, alltså betydligt fåtaligare än svarthätta, men det kan tilläggas 
att bara några dagar senare var arten avsevärt vanligare än så! 

 

 
Ärtsångare, Skillinge södra 19 maj. (Lars Arvidsson) 
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70. Ärtsångare Curruca curruca 
4 ex. 16 maj, 4 ex. 19 maj, 2 ex. 20 maj  
 

 
Törnsångare, Tygeåns mynning 18 maj. Avancerad benföring. (Lars Arvidsson) 

 
71. Törnsångare Curruca communis 

5 ex. 16 maj, 1 Björket 17 maj, smärre antal 18 maj, tämligen vanlig 19 maj, smärre 
antal 20 maj  

72. Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla 
1 Stenberga 17 maj 

73. Kungsfågel Regulus regulus 
1 Stenberga 17 maj, 1 Bivackskogen 20 maj  

74. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  
2 Gislövs Stjärna 16 maj, 1 Drakamöllan 17 maj, 1 Forsemölla 19 maj, 1 Bivackskogen 

20 maj  
75. Nötväcka Sitta europaea 

2 Björket 17 maj 
76. Trädkrypare Certhia familiaris 

1 Drakamöllan 17 maj, 1 Stenshuvud 17 maj 
77. Stare Sturnus vulgaris 

Observerad dagligen 15–20 maj 
78. Taltrast Turdus philomelos 

1 Gislövs Stjärna 16 maj, 1 Björket 17 maj, 1 Forsemölla 19 maj 
79. Dubbeltrast Turdus viscivorus 

1 Bivackskogen 20 maj  
80. Koltrast Turdus merula 

Observerad dagligen 15–20 maj 
81. Björktrast Turdus pilaris 

1 Glivarpa mosse 16 maj 
82. Grå flugsnappare Muscicapa striata 

1 Drakamöllan 17 maj, 1 Dammåkra 17 maj, 1 Gislövs Stjärna 19 maj 
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83. Näktergal Luscinia luscinia 
1 Grönet 15 maj, mer eller mindre vanlig 16–20 maj 

84. Mindre flugsnappare Ficedula parva 
1 Gislövs Stjärna 19 maj 

85. Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 
1 Gislövs Stjärna 16 maj, 1 Drakamöllan 17 maj, Forsemölla 19 maj, 1 Bivackskogen 20 

maj  
86. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 

2 Simrishamns hamn 16 maj 
87. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

Observerad dagligen 15–20 maj 
88. Buskskvätta Saxicola rubetra 

1 m bomaterial Drakamöllan östra 17 maj, 1 Vilhelmsdal 19 maj 
89. Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola 

2 Simris strandäng 18 maj 
90. Stenskvätta Oenanthe oenanthe  

Observerad dagligen 15–20 maj 
91. Strömstare Cinclus cinclus 

1 Forsemölla 19 maj 
92. Järnsparv Prunella modularis 

1 Simris strandäng 18 maj, 1 Simris strandäng 20 maj 
93. Pilfink Passer montanus 

Observerad dagligen 15–20 maj 
94. Gråsparv Passer domesticus 

Enstaka dagligen 15–20 maj 
95. Gulärla Motacilla flava 

Observerad dagligen 16–20 maj 
96. Forsärla Motacilla cinerea 

2 matande Forsemölla 19 maj 
97. Sädesärla Motacilla alba 

Observerad dagligen 15–20 maj 
 

 
Efter en stunds letande hittar vi fältpiplärkorna vid naturreservatet Drakamöllan östra 17 maj. (Magnus Ullman) 
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98. Fältpiplärka Anthus campestris 
2 Drakamöllan östra 17 maj 

99. Trädpiplärka Anthus trivialis 
2 Forsemölla 19 maj, 1 Drakamöllan 20 maj 

100. Ängspiplärka Anthus pratensis 
2 Tygeåns mynning 18 maj 

101. Bofink Fringilla coelebs 
Observerad dagligen 16–20 maj 

102. Rosenfink Carpodacus erythrinus 
1 Frägård 20 maj 

103. Grönfink Chloris chloris 
Smärre antal 15 maj, 1 Dammåkra 17 maj, 1 Brantevik 20 maj  

 

 
Hämpling, Tygeåns mynning 18 maj. (Lars Arvidsson) 
 

104. Hämpling Linaria cannabina 
Vanlig, Observerad dagligen 15–20 maj  

105. Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 
1 Bivackskogen 20 maj  
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Steglits, Revet 18 maj. (Lars Arvidsson) 
 

106. Steglits Carduelis carduelis 
Tämligen vanlig, observerad dagligen 16–20 maj 

107. Gulhämpling Serinus serinus  
2 Björket 17 maj 

108. Kornsparv Emberiza calandra 
1 Gislövshammar 16 maj, 2 Peppinge 18 maj 

 

 
Gulsparv, Stenshuvud 20 maj. (Lars Arvidsson) 

 
109. Gulsparv Emberiza citrinella 

Smärre antal observerade under fem dagar 
110. Sävsparv Emberiza schoeniclus 

4 ex. 16 maj, ett par Vilhelmsdal 19 maj 
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Groddjur och reptiler 
1. Klockgroda Bombina bombina 

Vanlig Glimminge södra hallar, Glivarpa mosse och Glimminge mosse 16 maj 
 

 
Vanlig padda, Tygeåns mynning 18 maj. Cool typ. (Lars Arvidsson) 
 

2. Vanlig padda Bufo bufo 
1 Tygeåns mynning 18 maj 

3. Huggorm Vipera berus 
1 svart exemplar Forsemölla 19 maj 
 
Däggdjur 

1. Rådjur Capreolus capreolus 
1 Tygeåns mynning 18 maj 

2. Kronhjort Cervus elaphus 
2 Sandhammaren 18 maj 

 

 
Här har minken en del att jobba med. Grönet 15 maj. (Martin Gunnäs) 
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[Mink Neovison vison] 
1 Grönet 15 maj [inplanterad art, därav klammer] 

 

 
Fälthare, 16 maj. (Martin Gunnäs) 
 

[Fälthare Lepus europaeus] 
8 ex. 16 maj, smärre antal 18 maj [inplanterad art, därav klammer] 

 
 


	Därefter tycker vi nog att vi gjort oss förtjänta av en eftermiddagsfika på Kiviks Café & Bageri där vi i solskenet kan studera de lokala gråsparvarnas förehavanden.

