
Ö landsspecialiteter maj 2015 

Torsdag 21-söndag 24 maj. 

 
Sittande/hukande: Karin Oknemark, Kerstin Nordenadler, Karin Hendahl, Bertil Malmberg 
Stående: Jarl Schuberth, Erik Peurell, Gunilla Lundborg, Staffan Bergsmark, Göran Årevik, Anita Melin, Petter Nordvander, Andrea 

Boström, Anders Zetterlund, Monica Ahlberg, Håkan Steen 
 

Torsdag morgon kl 8 stod och satt 13 taggade Ölandsskådare vid Liljeholmen och spanade 

ivrigt efter minibussarna med Erik och Petter vid rattarna. Erik kom springande och talade om 

att vi stod på fel plats. Ingen hade uppmärksammat att samlingsplatsen angivits som ”vid 

vändplatsen för bilar”. Det visade sig att alla utom en deltagare samlats vid Liljeholmen vid 

tidigare exkursioner och då på torget, där det finns bänkar att sitta på. Det började bra, dvs 

med glada fniss! Vi fördelade oss i bilarna och drog söderut.  

Första stoppet var hemligt, men första riktiga span skulle ske i farten förbi en motorvägsnära 

damm utanför Nyköping där det ”alltid” siktas rörhöna. Så även denna gång, även om inte 

alla hann se den. 

 

Eriks hemliga stopp skedde vid Färgargården invid Motala Ström nästan inne i Norrköping, 

där vi bekvämt kunde beskåda häckande kungsfiskare. Vi fick verkligt läckra obsar på paret. 

De satt t.o.m. en stund tillsammans på en torr gren. De fiskade flitigt och flög hit och dit som 

det anstår kungsfiskare som vill visa upp sina oerhört läckra färger, varav den 

”kungsfiskarblå” nog tar priset i den svenska fågelvärlden. Trots vår upphetsning över 

kungsfiskarna, hann vi styrka oss med en fika på de lagom sitthöga stubbarna vid stranden 

innan vi for vidare. Andrea och Håkan noterade livskryss. Grattis! 

 



     
Ajaj! Hann hon fota i alla fall, fastän jag skyndade mig förbi. Och en gång till. Nä nu!                       Foton: Monica Ahlberg 

 

Lunchstopp gjordes vid rastplats Emån längs E22:an. Efter en stunds letande fick vi se 

målarten för den lokalen, nämligen forsärla. Efter att först ha spanat av alla stenar i vattnet på 

den högra sidan av vägen var vi nära att ge upp, men som tur var envisades ett par av 

deltagarna och gick över på den andra sidan och se, där var de! De försökte förgäves gömma 

sig under vägbron. Här fick Karin O livskryss. Grattis! 

 
Forsärlan fick inte fortsätta vara doldis. Foto: Karin Hendahl 

 

Mitt under passagen av Ölandsbron gav de svarta molnen vi sett från Småland, ifrån sig sitt 

vatten. Vi tittade söderut över ön och kunde konstatera att det fans goda chanser att vi skulle 

anlända till Stora Frögården i sol, vilket besannades, men först ett stopp i Färjestaden för 

proviantering. 

   
Bekymrade miner i buss nr 2. Är det nå’t blött du fått på vindrutan, Petter?                                                 Foton: Kerstin Nordenadler 

 

Vi välkomnades varmt av vandrarhemsvärdinnan och efter inskrivning och inkvartering begav 

vi oss mot den stäpphökshane som larmats från Gamlegärde gård. Vid Resmo siktade vi en 

brun kärrhök, men i Gamlegärde kammade vi noll stäpphök, men fick läckra obsar på 

ängshökshanne och en dito brun kärrhök i stället. 



   
VAR e´stäpphöken? Åt vilket håll ska man titta? Foto: Karin Hendahl   ÄNGSHÖK!                                  Foto: Monica Ahlberg 

 

Verkligen inte illa det heller! Resans första obs av grå flugsnappare kunde också noteras 

innan vi for till en pizzeria i Mörbylånga för att få litet middagsmat i magarna. Erik, som var 

först ut kom inrusande och ropade FALK! Den förblev obestämd. Råkor kunde också ses, 

däremot ingen turkduva idag. Därefter kände vi oss mogna att inta våra sängar, särskilt när 

Erik förkunnat att avfärd mot Norra Lunden i Ottenby skulle ske kl 03:30. 

 

Fredag 22:a. kl 03:30 

Svalt och litet blåsigt, men fullt acceptabelt skådarväder. En morkulla siktades redan på 

parkeringen innan avfärd.  

 
Mycket tidig morgon i Ottenbylund                                                                                                                                    Foto Karin Hendahl 

 

Efter en dryg halvtimme anlände vi till Norra Lunden och beväpnade med kikare och kameror 

travade vi iväg i samlad tropp. Vi stannade nu och då för att lyssna och bara njuta av den fina 

fågelkonserten och den vårliga grönskan. Bland de morgonpigga arterna kan nämnas 

härmsångare, grönsångare, taltrast, gök, svarthätta och trädgårdssångare. En trädkrypare flög 

snabbt in i en springa som var smalare än fågeln själv. Fattar inte hur det gick till! Vi var 



mycket spända på om vi skulle få höra, eller t.o.m. se sommargylling eller mindre 

flugsnappare, men de gäckade oss denna morgon. Från grinden ut mot Schäferiängarna 

upptäckte Jarl en annan av resans målarter - rödspov. Intressant att notera var att vi, trots att 

Öland var mycket välbesökt av skådare, inte siktade en enda kollega vid denna tidiga timme. 

Kanske hade alla andra nattskådat? 

   
Men VAD är det som LÅTER där uppe?                                            Vy mot Schäferiängarna                         Foton: Kerstin Nordenadler 

 

Efter andra frukost/första fika vid Södra Lundens parkering, gick vi vidare i riktning mot 

fågeltornet. Notabla arter ute på Schäferiängarna var skärfläcka och kustpipare. Som bonus 

fick vi även se en svartkråka dra förbi Södra lundspetsen ner mot udden i sällskap med en 

vanlig gråkråka. Riktigt uppmärksamt, Erik! 

 

Planen var att vi skulle göra ett nytt försök med stäpphöken, som nu rapporterats från 

Kvinnsgröta, litet norr om platsen där vi prövat kvällen före, men den fick vänta till förmån 

för en sjungande videsparv i vätan norr om Mellby. Vi sällade oss till de övriga skådarna som 

radat upp sig längs vägen, varav några sett och hört sparven, medan andra, liksom vi, fick åka 

därifrån tomhänta. 

 

Nu var det dags för Kvinnsgröta! Tyvärr ville stäpphöken inte visa upp sig för oss nu heller, 

trots att vi tyckte att vi gav den tillräckligt med tid. Vi tröstade oss med att vi kanske skulle 

hinna försöka en gång till. 

 

Vidare ner till Södra udden, där vi gick i mindre grupper. Den ena gruppen fick se en fiskande 

kentsk tärna på mycket nära håll. En sann njutning för ögat! Även ett antal småtärnor fiskade 

kring udden. Sälarna låg på stenarna och slöade på fotograferingsbart avstånd. Från Fågel Blå 

kunde vi studera en födosökande mosnäppa och ett antal kärrsnäppor.  

 

  
Först spaning…..                                                                                 …..sen attack!                                                   Foton: Monica Ahlberg 



 

Vid Ås vandrarhem hade en gulhämpling observerats, så där tog vi en lunchrast, för att göra 

ett seriöst försök att få se den, men tyvärr hade vi inte någon lycka med oss. 

På väg mot Gräsgård fick vi se några rapphönor (bevingade!) i diket.  

 
En av rapphönorna hann inte undan fotografens klickande.                                                                                        Foto: Monica Ahlberg 

 

Gräsgårds hamn är vanligtvis en mycket givande lokal-men just den här gången upplevde vi 

den bara som blåsig och kall om man inte lyckades hitta lä, så vi beslöt oss ganska snart för 

att göra ett försök med stäpphöken igen.   

 

Vi gjorde ännu ett mycket seriöst försök, men ingen stäpphök ville visa sig, ”bara” ängs- och 

brunhökar i sikte. Det går alltså litet väl fort att bli blasé ibland, men hade vi inte vetat om 

stäpphöken hade ängshökarna hamnat väldigt högt på skådarskalan. Vi såg ju både hanar och 

honor jaga över åkrarna. Ett ängshöksbo lokaliserades och inhägnades av en inventerare för 

fredning från åkerbruket. Bonden skall få ekonomisk ersättning för förlorad skörd inom det 

avlysta området.  



  
Bruna kärrhöken visar upp sin eleganta flykt                                                                                                             Foton: Monica Ahlberg 

 

Vid Stenhusa bod tog vi glass- och shoppingrast. I Naturbokhandeln finns alltid något som 

lockar till köp för en skådare. 

I Mörbylånga tankade vi bilarna, kryssade turkduva och åt på Kajutan innan det kl 22:00 var 

avfärd för nattskådning. Vid Kvarnkärret, Bjärby lät en småfläckig sumphöna höra sitt 

”droppande” läte och vid Hulterstads kyrka fick vi avnjuta kornknarrens knispande. 

Nattskärror försökte vi lyssna efter både vid Penåsa och Södra baspunkten, men tyvärr blåste 

det kraftigt, så skärrornas surrande fick vi vara utan denna gång. 

Nöjda, men trötta av dagens alla upplevelser, somnade vi sött. 

 

Lördag 23:e. Sovmorgon, dvs start 07:00. Mulet, senare sol 8-9 grader och BLÅSIGT. 

Inte helt utsövda, men skådarivriga åkte vi den korta sträckan till Beijershamn, som skulle 

visa sig från sin allra bästa sida. Det började otroligt bra med en sjungande, fullt utfärgad 

rosenfink, med sin hona. En riktigt läcker obs, titta bara! 

 



 

 
   ”Pleased to meet you!”                                                                                                        Foton: Monica Ahlberg 

 

Vi skådade en stund vid tornet och såg bl a ett par myrsnäppor, mosnäppa, ett gäng 

kärrsnäppor och resans enda kricka innan vi strövade vidare mot piren och norra maderna. 

Vid plattformen såg vi småsnäppa och fler mosnäppor. Vi gick på en lååååång spång varifrån 

vi studerade en stor skärfläckekoloni. En fantastiskt vacker syn, med alla ruvande! Kustpipare 

(på ganska långt håll) och silvertärna (varav flera ruvande) var andra arter att njuta av. Där 

spången tog slut, tog Linnéstigen vid. En härligt givande promenad i ädellövskog. Vi hörde 

både gröngöling och spillkråka, en halsbandsflugsnappare sjöng vackert, liksom svarthätta, 

taltrast, gök, ärtsångare och hämpling. Vi avslutade besöket med intagande av litet fast och 

flytande föda vid parkeringen.  

 
Fru hämpling                                                                                      Herr Hämpling                                      Foton: Monica Ahlberg 

Nästa mål blev smådammarna väster om Kastlösa, som hyser ett antal par gråhakedoppingar. 

I övrigt noterade vi sothöna, gräsand och brunand. 



 
Gråhakedopping                                                                                                                                                                    Foto: Håkan Steen 

 
Här skådar vi flitigt över Fågelsjön, men glömde kolla av träden runtomkring…….                                                  Foto: Karin Hendahl 

Därefter besökte vi en lokal som heter Fågelsjön i naturreservatet Bergstigen Degerhamn där 

vi fann gråhakedopping, svarthakedopping, smådopping och ärtsångare. En stund efter det att 

vi åkt därifrån larmades det biätare från just den lokalen! Tänk om vi bara varit 



ouppmärksamma och missat att titta efter om något rörde sig uppe i träden! Trösten var att 

biätaren gav sig iväg mot vår nästa lokal, som var Karl X:s mur. 

 
Karl X:s mur (eller kalle kryzz mur, som den heter i skådarkretsar)                                                 Foto: Gunilla Lundborg 

Efter att ha förhört oss med mötande skådare, begav vi oss nedför slänten mot 

enbuskmarkerna väst om vägen och syd om muren, där samtliga mötande hade observerat 

lokalens målart, höksångare. Vi parkerade oss strategiskt och gick litet runt enarna och 

lyssnade. Vi hörde det karakteristiska surrande locklätet och tyckte oss höra även sången, som 

enligt Fågelguiden är ”intill förväxling lik trädgårdssångarens”. Törnsångarna var många och 

sjöng flitigt och ofta från upphöjda positioner i enarna.  

 
En av många törnsångare i enbuskmarkerna                                                                 Foto: Monica Ahlberg 



 

Vi besökte därefter Grönhögen där vi brukar skåda svart rödstjärt, men så icke denna gång, 

snopet nog! Senare på kvällen kunde vi konstatera att den rapporterats från de tak som vi 

granskat allramest både före och efter vårt besök. 

 

Men nu hade lyckan vänt för oss, skulle det visa sig! Nära stigen vi gick till Albrunna 

kalkbrott både syntes och hördes höksångaren. Härligt Petter! 

 

Vid kalkbrottsdammen fick vi nästan genast mycket god obs på en pungmes, som flög fram 

och tillbaka och såg upptagen ut. Antagligen pågick ett bobygge. Ett och annat livskryss 

kunde noteras. Ett stort antal backsvalor verkade ha hittat häckplatser i de branta väggarna i 

kalkbrottet. Goda obsar även på ängshök, lärkfalk och småtärna. Vi hittade skönt lä för fika. 

    

 
Några av oss hade blick inte bara för fågellivet: Fältsippa (överst) och krutbrännare       Foton: Gunilla Lundborg 

 



Efter denna lyckade promenad började hungern på mat göra sig påmind, så vi började med att 

se till att alla kunde handla för morgondagen. På vägen mot Mörbylånga, tvärnitade vi för en 

förbiflygande eventuell turturduva. Den fick förbli osäker. Alldeles bredvid parkeringen vid 

affären i Mörbylånga hade en fiskmås lagt sig att ruva! Efter provianteringen åkte vi hem och 

tog en timmes siesta innan vi for till Färjestaden där vi hittade en italiensk krog. 

  
Men vad i all världen glor de på?  Har de aldrig sett en ruvande fiskmås förr?                                   Foton: Kerstin Nordenadler 

 

Vi hade spekulerat i att ta en nattsångarexkursion även denna kväll (nattskärra drog), men rent 

realistiskt var det inte så lämpligt, med tanke på att vi behövde all sömn vi kunde hinna med 

innan hemresedagen. Vi drog oss visligen tillbaka till våra rum efter artgenomgången, trots att 

kvällen var ljum och fin. 

 

Söndag 24 maj: Städning, frukost, packning och iväg mot Stora Rör för en stunds 

sträckskådning. Kalmarsund är extra smalt här, så sträcken kommer förhållandevis nära, om 

de inte tar höjd, förstås. 

Solen flödade från en klarblå himmel, men blåsten var som vanligt litet besvärande i den blott 

8-gradiga luften. 

Några mindre flockar med prutgäss passerade i fint medljus. Vi noterade att ejderflockarna 

var relativt små och få och innehöll oroväckande få ådor. En storlom i vinterdräkt körde förbi 

på behagligt avstånd. En ivrigt sjungande halsbandsflugsnappare (eller om det var en hybrid 

som blandade halsbandsång med ”vanlig” svartvitsång) lät höra sig i en dunge norr om oss, 

men den satt illa till på privata tomter, så vi såg den inte. 



 
Sträckande prutgäss                                                                                                                                                             Foto: Monica Ahlberg 
 

 
Tecken i skyn för kryssare i farten                                                                                                                               Foto: Kerstin Nordenadler              

                                                                                              

Nu hade temperaturen stigit till 12 grader, så nu började vi svettas litet lätt – i alla fall inne i 

bilarna. På väg till Kapelludden kom ett larm om 2 ägretthägrar. Nu steg temperaturen 

ytterligare. Två ägretter i häckningsdräkt (gul näbb) poserade på bortre sidan av viken. 

Dessutom hade vi två maffiga havsörnar på en varsin sten längst ut på udden. Den ena var 

gammal och den andra yngre.  Rödspov visade upp sig på nytt, kentsk tärna och småtärna flög 

förbi. 12 kärrsnäppor och ett antal rödbenor sprang omkring på stranden. I fyrträdgården for 



en flitig svart rödstjärthona omkring som ett skållat, brunt troll! Det var en fin kompensation 

för Grönhögen. Den här uppträdde dessutom i en betydligt grönare och vackrare omgivning. 

   
Jag är också hungrig!                                                                         Nåja, jaja, bläng inte så på mig!                      Foton: Monica Ahlberg 

Lunchpaus togs vid Bröttorpören. Inga märkvärdiga obsar här, så vi packade ihop och vände 

kylarna mot Bron.  

 
Hej då Öland för den här gången!                                                                                                                           Foto: Kerstin Nordenadler 

Snabbstopp på fastlandssidan och sen stannade vi förhoppningsfullt vid en glassbar, men den 

var så ny att den inte hunnit öppna. Nåja, de bjöd på bord och bänkar, så vi kunde sitta 

bekvämt och fika.  

 

Vid Stavsjö stannade vi för middag och artgenomgång. Antalet arter på Öland stannade på 

128 och den totala siffran blev 133 när en fiskgjuse som passerade vägen framför den första 

bussen inräknats. Bertil var den som prickat in rätt antal Ölandsarter och fick en fågel-DVD 

som pris. Grattis till honom! 

 



Vi skickar ett till våra entusiastiska, kunniga och omtänksamma 

exkursionsledare Erik Peurell och Petter Nordvander.  

 
Ledningsgruppen i arbete. Petter t.v. Erik t.h.                                                           Foto: Karin Hendahl 

Sammanfattning: 
Ledare: Erik Peurell och Petter Nordvander. 

Väder: Det blåste rätt hårt från sydlig riktning varje dag.  

Enda regnskurarna kom när vi åkte på bron i riktning Öland. Annars regnade det litet 

någon/några nätter.  

Temperaturen höll sig mellan 7-15 grader.  

Skådning: Skådning både från stränder och inne i skog och snår. 

Besökta lokaler: 

Torsdag: Färgargården vid Motala Ström, rastplatsen vid Emån längs E22 (söder om Emsfors 

i Småland), Gamlegärde gård (1). 

Fredag: Norra Lundparkeringen, mellersta och norra lunden(2), Södra Lunden (3), Mellby (4), 

Kvinnsgröta (5), Ölands södra udde (6), Ås vandrarhem (7), Gräsgårds hamn (8), Stenåsa (9), 

Mörbylånga (10). 

Lördag: Beijershamn (11), Dammarna v om Kastlösa (12), Fågelsjön (13), Karl X:s mur (14), 

Grönhögen (15), Albrunna kalkbrottsdammar (16). 

Söndag; Stora Rör (17), Kapelludden (18), Bröttorpören (19), Hjorten och Stavsjö. 

Arter: Totalt sågs 133 fågelarter av minst två deltagare, varav 128 på Öland. 

Särskilt roliga arter per dag: 

Torsdag: Kungsfiskare, forsärla, ängshök, grå flugsnappare, råka. 

Fredag: Alla sångfåglar, ängshök, brun kärrhök, rapphöna, skärfläcka, kustpipare, mosnäppa, 

kärrsnäppa, morkulla, rödspov, kentsk tärna, småtärna, gök, göktyta och rödvingetrast. 

Lördag; Rosenfink, koloni med häckande skärfläcka, småsnäppa, myrsnäppa, silvertärna på 

bo, kustpipare, mosnäppa, gröngöling, spillkråka, halsbandsflugsnappare, hämpling, 

gråhakedopping, svarthakedopping, smådopping, pungmes, höksångare, backsvala, lärkfalk. 

Söndag: storlom, prutgås, ägretthäger, havsörn och svart rödstjärt.  

Däggdjur: ekorre och gråsäl. 

 

Vid tangenterna: Kerstin Nordenadler 

Bakom kamerasökarna: Monica Ahlberg, Karin Hendahl , Gunilla Lundborg, Kerstin 

Nordenadler, och Håkan Steen. 

 

 

 

Nedan följer ett ”skådar- och fågelmedley”. 



 
     Erik lyssnar                                    Foto: KH                                  Erik undervisar                                                 Foto: KN                                    

  
       Erik ser litet trött ut                          Foto: MA                                                   Erik spanar                                 Foto: MA 
 

 
         Anders och Andrea siktar mot samma mål                                                                                                   Foton: MA 



 

  
       Vad har Bertil i kikaren tro?                                                                       Och Anita? 

  
       Karin H siktar högt som alltid                                                                    Petter tar det med ro 

Foton denna sida: MA 

         Gunilla ser mer bekymrad ut – eller är det bara solen kanske. 

 

 



  

 
Gravänderna visar vad de gillar oss, gulärlan ser mer road ut och myrsnäpporna poserar vackert.                 Foto: Håkan Steen

 
Två vadare till: Drillsnäppa och skärfläcka                                                                                                                Foto: Monica Ahlberg  



 

 

 

 

 
  



 
  



Artlista över de 133 arter som sågs/hördes av minst två personer: 
F=Fastlandet, 1=Torsdagen, 2=Fredagen etc. 

 

 
Knölsvan 1, 2, 3, 4                                              
Sångsvan F 
Grågås 1, 2, 3, 4 
Kanadagås 3 
Vitkindad gås 2, 3, 4 
Prutgås 2, 3, 4 
Gravand 1, 2, 3, 4 
Snatterand 2, 3, 4 
Kricka 3 
Gräsand 1, 2, 3, 4 
Skedand 2, 3, 4 
Brunand 3 
Vigg 2, 3 
Ejder 2, 3, 4 
Knipa F, 2, 4 
Småskrake 2 
Storskrake F, 2, 4 
Rapphöna 2 
Fasan 1, 3, 4 
Storlom 4 
Smådopping 3 
Skäggdopping 2, 4 
Gråhakedopping 3 
Svarthakedopping 3 
Storskarv 1, 2, 3, 4 
Ägretthäger 4 
Gråhäger 1, 2, 4 
Bivråk F 
Röd glada F, 3 
Havsörn F, 2, 3, 4 
Brun kärrhök 1, 2, 3 
Ängshök 1, 2, 3, 4 
Ormvråk 1, 2, 3, 4 
Fiskgjuse F 
Tornfalk 2, 3 
Lärkfalk 3 
Småfläckig sumphöna 2 
Kornknarr 2, 4 
Rörhöna F, 3 
Sothöna 3 
Trana F, 2 
Strandskata 1, 2, 3, 4 
Skärfläcka 2, 3, 4 

 

Större strandpipare 2, 3, 4 
Kustpipare 2, 3 
Tofsvipa 1, 2, 3, 4 
Kustsnäppa 3 
Småsnäppa 3 
Mosnäppa 2, 3 
Kärrsnäppa 2, 3, 4 
Myrsnäppa 3 
Enkelbeckasin 2, 3 
Morkulla 2, 3 
Rödspov 2, 4 
Storspov 1, 2, 4 
Rödbena 2, 3, 4 
Drillsnäppa F, 3, 4 
Skrattmås 1, 2, 3, 4 
Fiskmås 1, 2, 3, 4 
Silltrut 2, 3 
Gråtrut 1, 2, 3, 4 
Havstrut 2, 4 
Kentsk tärna 2, 4 
Fisktärna 1, 2 
Silvertärna 3, 4 
Småtärna 2, 3, 4 
Tamduva F, 2, 3 
Skogsduva 1, 3 
Ringduva 1, 2, 3, 4 
Turkduva 2 
Gök 2, 3, 4 
Tornseglare 1, 2, 3, 4 
Kungsfiskare F 
Göktyta 2, 3 
Gröngöling 3 
Spillkråka 3 
Större hackspett 1, 2, 3 
Sånglärka 1, 2, 3, 4 
Backsvala 3 
Ladusvala 1, 2, 3, 4 
Hussvala 1, 2, 3, 4 
Trädpiplärka 2, 3, 4 
Ängspiplärka 2, 3, 4 
Gulärla 1, 3 
Forsärla F 

Sädesärla 1, 2, 3, 4 

 

Gärdsmyg 2, 3 
Järnsparv 3 
Rödhake 2, 4 
Näktergal 2, 3, 4 
Svart rödstjärt 4 
Rödstjärt F, 2, 3 
Stenskvätta 2, 3, 4 
Koltrast 1, 2, 3, 4 
Björktrast F, 2, 3, 4 
Taltrast 2, 3 
Rödvingetrast 2 
Rörsångare 2, 3 
Härmsångare 2 
Höksångare 3 
Ärtsångare F, 2, 3, 4 
Törnsångare 1, 2, 3, 4 
Trädgårdssångare F, 2, 3 
Svarthätta F, 2, 3, 4 
Grönsångare 2, 3 
Gransångare 2, 4 
Lövsångare F, 2, 3, 4 
Grå flugsnappare 1, 2, 3 
Halsbandsflugsnappare 3 
Svartvit flugsnappare F, 2, 3, 4 
Blåmes 2, 3 
Talgoxe 1, 2, 3 
Nötväcka F, 2 
Trädkrypare 2, 3 
Pungmes 3 
Törnskata 2, 3, 4 
Nötskrika 4 
Skata 1, 2, 3 
Kaja 1, 2, 3, 4 
Råka 1, 2, 3, 4 
Kråka 1, 2, 3, 4 
Svartkråka 2 
Korp 1, 2, 3 
Stare 1, 2, 3, 4 
Gråsparv 1, 2, 3, 4 
Pilfink 1, 2, 3, 4 
Bofink 1, 2, 3, 4 
Grönfink 2, 3 
Steglits 2, 3 
Hämpling 1, 2, 3, 4 
Rosenfink 3 
Stenknäck F 
Gulsparv 1, 2, 3, 4 
Sävsparv 3 

 
 


