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Bengt Berggren i berättartagen. Kultur med mersmak! Foto: Curt Johnsson
OMSLAG. Skärfläcka vid Skillinge. Foto: Lars Olofsson
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Röd glada är vanlig på Österlen. Foto: Lars Olofsson

INLEDNING
En knapp vecka i slutet av maj i vackra och fågelrika Österlen är lätt att fylla med fina upplevelser. Vi besökte
olika regioner under de fyra hela fältdagar vi hade till hands med de två första olika långt bort åt sydväst, den
tredje i väster och den fjärde i norr. Vi hade havskontakt alla dagar utom en. Vi besökte så många olika biotoper
som möjligt för chansen att få se och höra så många fågelarter som möjligt. Annat som kom i vår väg, som fjärilar, speciella växter, m.m. tog vi så klart oss också en titt på.
Vad som slog oss var hur väldigt många småfåglar det finns i denna del av Sverige. Det var en otrolig fart på
fågelsången och reseledaren ropade oförtröttligt ut vad som kunde höras för stunden. Ett annat starkt intryck var
de enorma mängderna prutgäss och vitkindade gäss som drog utmed havet mot nordost, prutgässen för att vidsträckt sprida ut sig på den ryska tundran utmed havskusten och de vitkindade till en mycket mer begränsad
utbredning vid Novaja Zemlja. En tredje sak som slog oss var hur böljande och fantastiskt vackert Österlen är.
Att få vistas i sådan miljö är en ynnest, dessutom i sällskap med nya, trevliga bekantskaper.
Detta år var vädermässigt rätt normalt med temperaturer runt eller strax under 20°. Dock hade vi tur då det var
dimma ute över havet och 12° under ankomstdagen och hade varit så ett tag, ja dimma t.o.m. en mil inåt land.
Puh! Vi fick under återstoden av resan rätt mycket sol på oss och det var vi tacksamma för. Endast regn under
sista förmiddagen, rätt väl tajmat, alltså.
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RESEDAGBOK
Tisdagen 21 maj
Mitt på eftermiddagen strålade gruppen samman på Hotel Svea i Simrishamn. Reseledaren Curt Johnsson, eller Curre Skåning som han kallas, hälsade välkomna och sen checkade vi in på hotellet.
Vi var snart redo för en natur- och kulturpromenad i omgivningarna och för den ändan tog vi hjälp av initierade ciceronen
och biträdande reseledaren Bengt Berggren, en skånepåg från staden.
Vi trampade kullerstenarna i den mysiga hamnen och fick höra lite om hur det går med fisket nuförtiden. Inte många fiskebåtar kvar. Sen gick vi upp mot torget och noterade att fastighetsbyråerna låg tätt.
Vi noterade även hur många fantastiskt vackra ytterdörrar det finns i staden, den vackert ornamenterade Simrishamnsdörren
med anor från 1800-talet, dekorerad med romber, kallade spättor eller flundror, och en palmett, en stiliserad palmkrona, även
liknad vid en sol – idag ofta ersatt av en blomma.
Uppe vid Stortorget såg vi gamla Rådhuset. Simrishamn tros ha fått sina stadsprivilegier redan på 1200-talet och i städer
dömde man i rådhusrätter och på landet i häradsrätter. I staden fanns rådhusrätt fram till 1944, då den flyttades över till en
häradsrätt i regionen. Från 1971 var det tingsrätt som gällde som första rättsliga instans i hela landet.
Vi tog så en titt på Sankt Nikolai kyrka innan vi gick till Suckarnas gång vid begravningsplatsen. Där kunde vi studera tornseglare, ladusvala och hussvala, men även råka, gråkråka och kaja. Gott om koltrastar. Vi vandrade vidare i norra Simrishamn
och kom snart till ett koloniområde med bl.a. ärtsångare, trädgårdssångare, grönfink, hämpling och steglits.
Innan vi gick över Tommarpsån såg vi rödstjärt och strax efter ån visade en röd gammal hane rosenfink upp sig fint. När vi
vek av hemåt hotellet, uppe vid havet, sågs ytterligare några rosenfinkar, samt i dimman vid havet noterades en törnsångare
och ett par kentska tärnor. Några lövsångare hördes och gransångare fanns överallt.
På kvällen på hotellet gick vi igenom vad vi sett under eftermiddagen, s.k. ”kvällsrop”, och sen åt vi en god middag.

Ädellövskogslundarna höll många sångfåglar. Foto: Karin Sjöberg
Onsdagen 22 maj
Denna dag satsade vi på närområdet sydväst om Simrishamn och började med den fina ädellövskogen Gislövs stjärna. Under
en lugn och fin promenad kunde vi notera att karaktärsfåglar var gransångare, gärdsmyg, svarthätta och trädgårdssångare,
men att vi även fick in rödstjärt, grönsångare, lövsångare, grå flugsnappare och större hackspett.
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Alldeles intill ”Stjärnan” ligger Glimminge hallar, en betad hagmark med ett par stillastående vatten. Det dröjde inte länge
innan vi kunde höra de kraftiga lätena från klockgrodor, ett ljudligt ”bo, bo, bo”. När flera spelar samtidigt ligger de i lite
olika tonhöjd och påminner då om ljudet från kyrkklockor, därav namnet klockgroda. Lustigt i sammanhanget är att klockgrodan bildar sitt läte tvärt emot hur alla våra andra av våra grodor gör det, genom att luft pressas från strupsäcken och in till
lungorna! I de öppna markerna fanns törnskata, törnsångare, stenskvätta, ängspiplärka, steglits och sädesärla. Från lite tätare
buskage hördes ett par näktergalar och en gravand flög förbi. På lite avstånd kretsade en röd glada och i närområdet fanns
aurorafjäril och mindre guldvinge.
Så for vi en liten bit norrut, till våtmarken Glimminge mosse. En brun kärrhök gled över området och i luftrummet fanns
både tornseglare, ladusvala, stare, ormvråk och röd glada. På vattnet låg gräsand, vigg och grågås och där fanns även häckande sothöns och spelande klockgrodor. I ett träd satt en hane gulärla av underart flava och intill lokalen ropade skogsduva och
sjöng gransångare och trädgårdssångare.

En gråhäger högt uppe i ett träd vid Glivarpa mosse. Foto: Ann Wendel
Nästa stopp gjordes vid Glivarpa mosse. Här fanns en hel del gammal vass och med den kunde vi notera rörsångare, vattenrall och sävsparv. Ett par gråhakedoppingar gladde med sin närvaro och här fanns även knölsvan, gräsand, vigg och sothöna.
Ett par av brun kärrhök visade upp sig och runt omkring sågs röd glada och ormvråk. I trädet en liten bit bort från där vi
luncherade häckade rödstjärt. En gråhäger stod högt uppe i ett träd, vilket väckte viss muntration och förvåning. Reseledaren
kunde meddela att de häckar uppe i träd, företrädesvis i granar. Andra fåglar på lokalen var gulärla av den lokala underarten
flava, pilfink, gransångare och tofsvipa.
Efter önskemål åkte vi tillbaka den lilla biten till Glimmingehus för ett kortare stopp. Man kunde välja på att kika på den fina
borgen med sin vallgrav, eller äta glass i högsommarvärmen.
Borgen är Nordens bäst bevarade från Medeltiden, byggd
under dess sista år, i början av 1500-talet. Fina obsar av röda glador och tornseglare.
Nu sökte vi oss ut till havet, närmare bestämt till Skillinge hamn. Storskarvar stod på klippor längst ut och just innanför dem
fanns ejder, storskrake, gråtrut och havstrut. Ännu längre in fanns strandskata, småskrake, gräsand och drillsnäppa. Ute över
havet sträckte ett par tusen vitkindade gäss mot nordost.
Från Skillinge östra tog vi en promenad utmed havet till Morfars hamn. Det var förmodligen lite över 20° nu och mycket sol,
men en vind på några meter per sekund svalkade oss lite. Vi hade inte gått långt förrän två skärfläckor upptäcktes nära land.
Fantastiskt vackra! Fiskmås kunde läggas till krysslistan och steglits, hämpling och sånglärka fanns i vår närhet. Ett par av
snatterand var nya för resan, men den verkliga sensationen bestod i en rastande rödstrupig piplärka längst in i Morfars hamn,
en art som häckar långt upp i norr och som gått tillbaka i numerär.
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Vi skådade gäss vid Tygeåns mynning. Foto: Lars Olofsson
Torsdagen 23 maj
Idag började vi vid havet, vid Tygeåns mynning, för att kolla slutspurten på vårsträcket. Stora mängder prutgäss och vitkindade gäss gjorde oss inte besvikna. En förbiflygande storlom fick oss att spärra upp ögonen och från havet kom en hona
sparvhök insträckande. Ute på havet låg småskrake, ett par ejdrar och enstaka storskarvar och i luften fanns fiskmås, gråtrut
och ladusvalor och vid två tillfällen kom backsvala förbi. Inåt land noterades trädpiplärka och rosenfink.
På Tygeåns östra sida breder Hagestads naturreservat ut sig, en tallskog med en del gran och lövträd, inte minst ek, samt fin
undervegetation. Innan habitatet slutit sig hade vi törnsångare och ärtsångare och därefter kunde vi notera kungsfågel, härmsångare och stjärtmes. Runt 20° varmt och det var skönt att gå i skuggan. Så här på våren är man inte så van vid värme. Några
tranor svepte över skogen och större hackspett, lövsångare och svarthätta hördes, liksom naturligtvis de väl spridda gransångarna.
Förr i världen fanns i Hagestadsområdet endast stora sanddyner och för att hindra sanden att sprida sig in över intilliggande
åkermark planterades tall i stor mängd för att binda sanden. Resultatet blev så lyckat att man nu börjat gå lite åt andra hållet,
avverka en av tallen och skydda förekomsten av mindre sandytor och ekbestånd, allt för att gynna den biologiska mångfalden.
På återvägen kunde vi inte låta bli att besöka närliggande Backåkra naturreservat. Nå, målet var inte själva reservatet, utan att
besöka den lilla fyrlängade gård som ägdes av FN:s förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld, men som han aldrig flytta in
i p.g.a. sin alldeles för tidiga död. Muséet var inte öppet, men vi hade turen att få tala med en man som hade anknytning till
gården och som kunde svara på våra frågor. Gården ägs idag av Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra.

Historisk återblick vid Backåkra. Foto: Curt Johnsson
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Ännu en kulturell begivenhet skulle följa, Ales stenar, eller Ale Stenar, som man sa förr. Detta är Sveriges största skeppssättning, knappt 70 meter lång och 20 meter bred med 59 stenar som väger runt 5 ton var. Den står uppe på Kåsebergaåsen,
egentligen Kåsehuvud, och härifrån man kan se Bornholm. Skeppssättningen anlades under vendeltiden, 550-800 e.Kr., men
mer än 5000-åriga spår efter bosättningar har hittats här. Ute över havet drog vitkindade gäss, prutgäss och ejdrar mot nordost.
Så for vi upp till Peppinge för ett försök på kornsparv. Reseledaren hade ett exemplar här några dagar tidigare, men denna
gång gav sig ingen till känna. Vi fick dock god tröst i två lärkfalkar, två sparvhökar och en röd glada.
Ingelstorps ängar breder ut sig över en stor area. På våren är här rätt sankt, men nu hade det börjat torka upp. En näktergal
visade upp sig fint och resans första bivråk sågs på håll. En kronhjort blev resans enda. Även här fanns lärkfalkar, men även
en tornfalk. En gök flög förbi. Röda gladan fick sällskap i luftrummet av några tranor.
Vid Hammar fick vi in kornsparv, tre exemplar visade upp sig i det öppna landskapet. Plötsligt drog en ung ängshök förbi,
vilket får ses som bonus. Här fanns även en odling av vit sparris, med sina stora, kupade fåror.
Dagens sista mål före middagen var Forsemölla, en nedlagd vattenkvarn vid Rörums södra å och ett vattenfall med en total
fallhöjd om 15 meter. 23 maj 1934, alltså på dagen för 85 år sen, brann gården och kvarnen ner och återuppbyggdes aldrig.
Kvarnen hade anor från 1300-talet, en av Sveriges äldsta. I dag står en mindre byggnad kvar vid vattenfallet. Vi letade forsärla, men fick nöja oss med den likaledes trivsamma sädesärlan. Härmsångare, trädgårdssångare, gransångare och bivråk noterades.
Efter middagen åkte en del av gänget ut på padd-safari och vi blev inte besvikna. I Brantevik Grönet kunde vi på nära håll se
och höra 10-talet grönfläckiga paddor. Underbart att denna hotade art har lokaler i landet att överleva på, till del med människans hjälp.

Vi skådade över Furuhus mosse. Foto: Rose-Marie Larsson
Fredagen 24 maj
Färd västerut och en kilometerlång promenad till Furuhus mosse, en liten sjö i det österlenska slättlandskapet. På lokalen
hade setts ett par svarthalsade doppingar och reseledaren såg dem några dagar tidigare, men trots ihärdigt skådande kunde vi
inte hitta dem. Sex gråhakedoppingar var dock goda ersättare. På och vid sjön fanns även gråhäger, skedand, snatterand,
gräsand, vigg och sothöna, samt grågås och knölsvan. Uppe på land låg ett antal gravänder, inklusive en kull om sju ungar,
och vilade. Intill sjön hördes härmsångare, trädgårdssångare, svarthätta, törnsångare och lövsångare – och så gransångare,
förstås.
I Högestads våtmark fick vi in resans enda smådopping och här fanns även snatterand, gräsand och vigg. Hussvalor drack
genom att plöja med undernäbben genom vattenytan och klockgrodor ropade.
Så åkte vi till den enda lokal reseledaren aldrig tidigare besökt och det blev väl ingen succé – och är nu borttagen från nästa
österlenresa. Man har här planterat ut lövgrodor i många smådammar, men ingen av grodorna lät och ingen av dem visade
upp sig. Reseledaren visste förstås att de spelar när det mörknat och att det var lite tidigt på säsongen för dem att lämna spelvattnet och krypa upp i vass och buskar, men med tur kan man ändå få syn på någon av dem. Det lyckades dock inte denna
gång. Vi fick i varje fall höra ropande klockgrodor, se dovhjortar, påfågelöga och citronfjäril, samt höra härmsångare och
skogsduva.
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Tubkikare på plats. Äntligen fick alla se klockgroda. Foto: Curt Johnsson
För att kompensera för uteblivna visuella obsar av klockgroda petade reseledaren in ett stopp vid Oxhagen, där han sett dem
några dagar tidigare. Det gick bra och alla fick se dem. Klockgrodan är mer vattenbunden än våra andra grodor och vi fick
därför nöja oss med några exemplar som visade huvudet och lite till. Ute i den lilla sjön låg även tre gråhakedoppingar, varav
ett exemplar som åt upp någon art av groda.
Strax befann vi oss i den berömda Fyledalen och det dröjde inte länge innan målarten kungsörn var klar. En gammal fågel
visade upp sig sittande och flygande vid flera tillfällen och under rätt lång tid. Härligt! Här kunde vi även se bivråk, ormvråk
och röd glada, samt ett par korpar. Ett 40-tal dovhjortar betade nere i dalen. Cirka 20° varmt, mestadels sol och 5-6 m/s, så
som det varit nu i tre dagar.
Benestads backar var sista målet för dagen. Här hade reseledaren sett den mycket sällsynta backvisslaren några dagar tidigare, men solen hade nu hunnit gå i moln och skulle det visslas så fick vi göra det själva.
Nåja, det blev istället en rejäl
duvning med växter. Backarna genomsilas av kalkrikt grundvatten som sipprar fram i de övre delarna och möjliggör förekomsten av s.k. extremrikkärr. Här finns även stäppartad torräng. Vi hittade bl.a. gökblomster, majnycklar, humleblomster,
olvon, gullviva, trubbtåg, rundhagtorn, tätört (köttätare), blodrot, femfingerört och vårfryle.

Utsikt från Stenshuvud ur ett fågelperspektiv. Foto: Karin Sjöberg
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Lördagen 25 maj
Denna dag spenderade vi norr om Simrishamn och började med ett morgonstopp på lokalen Björket. En tornfalk upptäcktes
helt nära och nästan lika nära kom en lärkfalk. Gott om hämpling och bofink i äppelodlingarna och efter ett tag kunde vi så få
höra gulhämplingens speciella sång, högfrekvent och rätt hård. Tre bivråkar flög förbi med näbben mot norr.
En promenad i Drakamöllans bokbackar gav visserligen skogsduva, gök (hörd och sedd), grönfink, svartvit flugsnappare och
trädpiplärka, men ingen sommargylling hördes och den tidigare på dagen rapporterade busksångaren hade tydligen tystnat för
morgonen. Lite mer moln idag, men samma vind, cirka 5 m/s, och knappt 20°.
Vi åkte vidare till Ravlunda och kunde där njuta av en hel del backsvalor, några kentska tärnor, ett par fiskgjusar, några drillsnäppor och ett par rödstjärtar. Fältlunch med sikt mot havet. Här ute växte skånsk sandnejlika, en underart till sandnejlika,
och arten finns endast i Skåne och är mycket sällsynt. Vi tog en titt på havängsdösen, en mer än 5000 år gammal gravkammare och fick sen tips om några vita storkar som fanns i närheten och åkte dit. Vi kollade på tre ringmärkta individer från det
skånska storkprojektet, vilket initierades 1989 och drivs av Skånska Naturskyddsföreningen och Skånes Ornitologiska Förening och som skördat framgång. Bra jobbat!
På väg till Stenshuvud gjordes ett kortstopp vid en lövgrodelokal och i kärret upptäcktes en lövgroda, resans enda. Vid Stenshuvud började vi med att förfriska oss med vad kiosken hade att bjuda. Några kikade in i ett litet Naturum innan vi antog
promenaden uppför det skånska fjället, nåja, berget. Mindre hackspett hördes, liksom några stenknäckar och en gröngöling.
Vi hade här även talltita, svartvit flugsnappare, härmsångare, grönsångare och gransångare. Ett par av svarthättorna gjorde
inspirerade försök att härma svartvit flugsnappare, vilket bara gick så där. Tistelfjäril sågs, en migrerande fjäril där aktuell
generation kommer från Europas kontinent och som detta år anlänt till Sverige i sällan skådat antal. Även den speciella skalbaggen violett majbagge sågs och fotograferades. Vi gick upp till den norra toppen, högst och med milsvid utsikt, och passerade på återvägen även den östra och den södra toppen.

Drillsnäppa ute i kustbandet. Foto: Ann Wendel

10

Söndagen 26 maj
Sista dagen på vår resa började vi i Bäckhalladalen, strax NNV om Simrishamn. Ännu mer moln och det första regnet hade
nått oss. Fina obsar av ett par mindre hackspettar piggade upp och under vår rundvandring noterade vi bl.a. gök, härmsångare, svarthätta, ärtsångare, lövsångare, gransångare, bofink och ringduva. En röd glada visade också upp sig. Ute i kulturmarkerna sågs hämpling och steglits.
Resans sista mål var Simris norra strandäng och molnen följde med oss. Kraftigt temperaturfall och lagom att avsluta resan,
men först hann vi titta på en hällristning alldeles intill vägen där vi parkerade. Den kallas Yxornas häll och ingår i Horsahallens hällristningsområde, skapat under sydskandinavisk bronsålder, 1800-500 f.Kr. Av cirka 250 bilder föreställer att 50-tal
av dem yxor, därav namnet, avbildningar av de bronsyxor man hade vid denna tid och som även återfinns på Stonehenge. Här
fanns även skepp, skålgropar, hjulkors, vagnar, cirklar, människor, vapen och djur. En ristning har tolkats som en mantel, en
av få i regionen.
Ute vid kusten kunde vi se havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås, liksom ejder och drillsnäppa. I buskarna fanns törnsångare och ärtsångare och ute i tången sökte stenskvätta och gråsparv föda.
Efter en god lunch på hotellet tog vi farväl av varandra och de som åkte tåg fick skjuts till Malmö Central.
Varmt tack för denna gång! Hoppas vi ses igen!
Curt Johnsson

Backåkra och Forsemölla. Foton: Karin Sjöberg

AVIFAUNA

Gråhakedopping i Glivarpa mosse. Foto: Lars Olofsson

Artlista fåglar
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Prutgås Branta bernicla bernicla
Många på sträck åt NO Tygeåns mynning och Kåseberga 23.5.
Kanadagås Branta canadensis
2 Skillinge hamn 22.5. Observerad 2 dagar totalt
Vitkindad gås Branta leucopsis
2000 Skillinge hamn på sträck åt NO 22.5. Många på sträck åt NO Kåseberga 23.5.
Grågås Anser anser anser/rubrirostris
Observerad 6 dagar totalt. Våra svenska fåglar är ett mellanting mellan underarterna anser och rubrirostris.
Den västliga anser har orange näbb med lite skärt innanför näbbnageln, samt lite mörkare fjäderdräkt och den östliga
rubrirostris helskär näbb och lite ljusare fjäderdräkt. Hos oss är de flesta av blandutseende, men även i underartenas
kärnområden är näbbvariationen rätt stor.
Knölsvan Cygnus olor
Observerad 4 dagar totalt
Sångsvan Cygnus cygnus
Observerad 1 dag totalt
(Bild 13_Österlen_2019_Ann)
Gravand i Morfars hamn. Foto: Ann Wendel
Gravand Tadorna tadorna
Observerad 3 dagar totalt
Skedand Spatula clypeata
2 ♂ Furuhus mosse 24.5
Snatterand Mareca strepera
2 observerade 22.5. Observerad 2 dagar totalt
Gräsand Anas platyrhynchos
Observerad 5 dagar totalt
Vigg Aythya fuligula
Observerad 3 dagar totalt
Ejder Somateria mollissima
4 Skillinge hamn 22.5. Observerad 3 dagar totalt
Knipa Bucephala clangula
1 Tygeåns mynning 23.5 och 1 Furuhus mosse 24.5
Storskrake Mergus merganser
Observerad 2 dagar totalt
(Bild 14_Österlen_2019_Lasse)
Småskrake i Skillinge hamn. Foto: Lars Olofsson

12

AVIFAUNA
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Småskrake Mergus serrator
2 Skillinge hamn 22.5. Observerad 2 dagar totalt
Fasan Phasianus colchicus ssp.
Observerad 4 dagar totalt. En asiatisk art som introducerades under 1700-talet.
Storlom Gavia arctica
1 Tygeåns mynning 23.5
Smådopping Tachybaptus ruficollis
1 Högestads våtmark 24.5
Gråhakedopping Podiceps grisegena
2 Glivarpa mosse 22.5, 6 Furuhus mosse 24.5 och 3 Oxhagen 24.5
(Bild 15_Österlen_2019_Lasse)
En av tre vita storkar nära Ravlunda. Foto: Lars Olofsson
Vit stork Ciconia ciconia
3 längs vägen 25.5. Projektstorkar vid Skepparp, Ravlunda.
Gråhäger Ardea cinerea
1 Simrishamn 21.5. Observerad 3 dagar totalt
Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis
Observerad 5 dagar totalt.
Fiskgjuse Pandion haliaetus
2 Ravlunda 25.5
(Bild 16_Österlen_2019_Lasse)
Bivråk kretsar över Forsemölla. Foto: Lars Olofsson
Bivråk Pernis apivorus
1 Ingelstorps ängar 23.5, 1 Forsemölla 23.5 och 1 Fyledalen 24.5. Observerad 3 dagar totalt
Kungsörn Aquila chrysaetos
1 adult Fyledalen 24.5. Fina flyguppvisningar.
Sparvhök Accipiter nisus
1 hona kom in från havet Tygeåns mynning 23.5 och 2 Peppinge 23.5
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Observerad 1 dag totalt
Ängshök Circus pygargus
1 2k drog förbi Hammar 23.5
Röd glada Milvus milvus
Observerad 5 dagar totalt. Vanligaste rovfågeln som obsas på Österlen vid denna tid.
Ormvråk Buteo buteo
Observerad 4 dagar totalt
Vattenrall Rallus aquaticus
1 hörd inne från vassen Glivarpa mosse 22.5
Sothöna Fulica atra
Observerad 2 dagar totalt
Trana Grus grus
16 över Hagestads naturreservat och 5 över Ingelstorps ängar 23.5
Strandskata Haematopus ostralegus
3 observerad 22.5. Observerad 3 dagar totalt
Skärfläcka Recurvirostra avosetta
2 just öster Skillinge 22.5.
Tofsvipa Vanellus vanellus
Observerad 3 dagar totalt
Storspov Numenius arquata
1 hörd Glivarpa mosse 22.5
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
1 Skillinge hamn 22.5, 1 Brantevik Grönet 23.5, 4 Ravlunda 25.5 och 2 Simris strandäng (norra) 26.5
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
3 observerade 22.5. Observerad 5 dagar totalt
Fiskmås Larus canus
2 observerade 22.5. Observerad 5 dagar totalt
Havstrut Larus marinus
1 Skillinge hamn och 2 Morfars hamn 22.5. Observerad 3 dagar totalt
Gråtrut Larus argentatus argentatus
Observerad 6 dagar totalt
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
2 Simrishamn 21.5 och 3 Ravlunda 25.5
Skogsduva Columba oenas
1 hörd Glimminge mosse 22.5, 1 hörd längs vägen 22.5 och 1 Skogshusets enefälad 24.5. Observerad 3 dagar totalt
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45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75

Ringduva Columba palumbus
Observerad 6 dagar totalt
Turkduva Streptopelia decaocto
3 Stortorget Simrishamn 26.5, 2 sedda och 1 hörd.
Gök Cuculus canorus
Observerad 5 dagar totalt. Vanlig, en del även sedda.
Tornseglare Apus apus
Observerad 6 dagar totalt
Mindre hackspett Dryobates minor
1 hörd Stenshuvud NP 25.5 och 2 sedda, den senare även trummande Bäckhalladalen 26.5
(Bild 17_Österlen_2019_Lasse)
Större hackspetten har blivit smutsig på undersidan. Foto: Lars Olofsson
Större hackspett Dendrocopos major
2 Gislövs stjärna 22.5. Observerad 5 dagar totalt
Spillkråka Dryocopus martius
1 hörd Furuhus mosse 24.5
Gröngöling Picus viridis
1 hörd Forsemölla 23.5. Observerad 3 dagar totalt
Tornfalk Falco tinnunculus
1 Ingelstorps ängar 23.5 och 2 längs vägen 24.5. Observerad 3 dagar totalt
Lärkfalk Falco subbuteo
1 Skillinge hamn 22.5, 2 Peppinge 23.5, 2 Ingelstorps ängar 23.5 och 1 Björket 25.5
Törnskata Lanius collurio
1 Glimminge Hallar 22.5 och 1 Skogshusets enefälad 24.5
Skata Pica pica
Observerad 5 dagar totalt
Kaja Coloeus monedula
Observerad 6 dagar totalt
Råka Corvus frugilegus
Observerad 6 dagar totalt
Gråkråka Corvus cornix
Observerad 6 dagar totalt
Korp Corvus corax
1 Fyledalen 24.5
Entita Poecile palustris
1 Skogshusets enefälad 24.5. Observerad 2 dagar totalt
Talltita Poecile montanus
1 hörd Stenshuvud NP 25.5
Blåmes Cyanistes caeruleus
Observerad 6 dagar totalt
Talgoxe Parus major
Observerad 6 dagar totalt
Sånglärka Alauda arvensis
Observerad 4 dagar totalt
Backsvala Riparia riparia
2 Tygeåns mynning 23.5 och 20 Ravlunda 25.5
Ladusvala Hirundo rustica
Observerad 6 dagar totalt
Hussvala Delichon urbicum
Observerad 6 dagar totalt
Stjärtmes Aegithalos caudatus
2 Hagestads naturreservat 23.5
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
1 Gislövs stjärna 22.5 och 1 hörd Skogshusets enefälad 24.5. Observerad 4 dagar totalt
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Observerad 6 dagar totalt
Gransångare Phylloscopus collybita collybita
Observerad 6 dagar totalt. Mycket vanlig.
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
5 Glivarpa mosse 22.5
Härmsångare Hippolais icterina
1 Hagestads naturreservat 23.5, 1 hörd Forsemölla 23.5, 1 Stenshuvud NP 25.5 och 1 hörd Bäckhalladalen 26.5. Observerad 4 dagar totalt
Svarthätta Sylvia atricapilla
Observerad 5 dagar totalt. Ett par stycken med goda härmningar av trädgårdssångare, förutom något annorlunda intervaller/pauseringar, men även två på Stenshuvud med inte oäven härmning av svartvit flugsnappare.
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95
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Trädgårdssångare Sylvia borin brin
1 Simrishamn 21.5. Observerad 6 dagar totalt
Ärtsångare Sylvia curruca curruca
Observerad 5 dagar totalt
Törnsångare Sylvia communis
Observerad 6 dagar totalt
Kungsfågel Regulus regulus
1 hörd Hagestads naturreservat 23.5
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
1 hörd Gislövs stjärna 22.5 och 1 hörd längs vägen 22.5. Observerad 3 dagar totalt
Nötväcka Sitta europaea
1 Furuhus mosse 24.5. Observerad 4 dagar totalt
Trädkrypare Certhia familiaris
1 Drakamöllan 25.5
Stare Sturnus vulgaris
Observerad 6 dagar totalt
Koltrast Turdus merula
Observerad 6 dagar totalt
Taltrast Turdus philomelos
1 Hagestads naturreservat 23.5
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Observerad 2 dagar totalt
Rödhake Erithacus rubecula
Observerad 2 dagar totalt.
Näktergal Luscinia luscinia
Observerad 4 dagar totalt, inklusive en sedd Ingelstorps mossar.
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
1 hörd längs vägen 22.5 och 1 Hagestads naturreservat 23.5. Observerad 4 dagar totalt
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 sedd och 1 hörd Simrishamn 21.5. Observerad 4 dagar totalt
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Observerad 5 dagar totalt
Gråsparv Passer domesticus
Observerad 6 dagar totalt
Pilfink Passer montanus
Observerad 6 dagar totalt
Gulärla Motacilla flava
Observerad 2 dagar totalt
De flesta av underart thunbergi, ute i jordbrukslandskapet, på väg norrut.
Sädesärla Motacilla alba
Observerad 6 dagar totalt
Ängspiplärka Anthus pratensis
Observerad 1 dag totalt
Trädpiplärka Anthus trivialis
1 Tygeåns mynning 23.5 och 1 Drakamöllan 25.5
(Bild 18_Österlen_2019_Lasse)
Rödstrupig piplärka i Morfars hamn. Foto: Lars Olofsson
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
1 observerad 22.5. Tillfällig rastare, på väg norrut. En oväntad obs.
Bofink Fringilla coelebs
Observerad 6 dagar totalt
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
3 Stenshuvud NP 25.5 och 1 hörd Bäckhalladalen 26.5
Rosenfink Carpodacus erythrinus
4 Simrishamn 21.5, 1 hörd Tygeåns mynning 23.5 och 1 hörd och sedd Simris strandäng (norra) 26.5
Grönfink Chloris chloris
Observerad 5 dagar totalt
Hämpling Linaria cannabina
Observerad 6 dagar totalt
Steglits Carduelis carduelis
Observerad 5 dagar totalt
Gulhämpling Serinus serinus
1 Björket 25.5
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106 Kornsparv Emberiza calandra
3 Hammar 23.5. Det enda egentliga området för arten i Sverige.
107 Gulsparv Emberiza citrinella
Observerad 4 dagar totalt
108 Sävsparv Emberiza schoeniclus
Några exemplar Glivarpa mosse 22.5

Artlista däggdjur
1
2
3
4
5
6

Fälthare Lepus europaeus
Observerad 4 dagar totalt
Ekorre Sciurus vulgaris
Observerad 1 dag
Rödräv Vulpes vulpes
1 Furuhus mosse 24.5
Rådjur Capreolus capreolus
3 längs vägen 25.5
Dovhjort Dama dama
41 i flock vid Skogshusets enefälad 24.5
Kronhjort Cervus elaphus
1 hind Ingelstorps ängar 23.5

Artlista groddjur
1
2

3
4
5

Klockgroda Bombina bombina
Observerad 2 dagar totalt. Hördes på en rad olika lokaler, efter lyckade introduceringar på senare år.
Vanlig padda Bufo bufo
1 Brantevik Grönet 23.5
En vanlig padda bland de grönfläckiga paddorna.
(Bild 19_Österlen_2019_Curre)
Grönfläckig padda i lektagen. Foto: Curt Johnsson
Grönfläckig padda Bufotes viridis
10 Brantevik Grönet 23.5, hörda och sedda bra.
Lövgroda Hyla arborea
1 längs vägen 25.5. Ett exemplar sett mitt på dagen. Har ännu inte lämnat lekvattnen.
Större vattensalamander Triturus cristatus
1 längs vägen 25.5

Ales stenar, en drygt tusen år gammal skeppssättning. Foto: Curt Johnsson
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