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Välkommen till 

Sveriges 100 vanligaste fåglar 
Kortkurs i fågelskådning 

med Magnus Ullman 
22–24 maj 2022 

 

 
Gryning, Södra hamnen, Brantevik. (Magnus Ullman) 

 
Vi samlas några dagar för att förkovra oss i fågelskådningens ädla konst. Välkommen! 
 

Vi varvar föreläsningar/diskussioner då vi inomhus tittar på fågelfoton med 
fågelskådning utomhus, när vi praktiserar det vi teoretiserat om under lektionerna. 

Lektionerna sker i Råkulle Vandrarhem som ligger ett stenkast från natursköna miljöer 
i södra Brantevik (se karta nästa sida). 

Våra exkursioner sker till fots från vandrarhemmet i härliga omgivningar runt 
Brantevik, då vi kan gå ner till Södra hamnen öster om vandrarhemmet. Eller vi kan gå 
söderut till Vejakåsen och Grönet (Branteviksbornas favoritpromenadstråk) eller till 
Fruktträdgården (fågelskådarnas favorit). Vid något tillfälle nyttjar vi vandrarhemmets 
cyklar för att ta oss lite längre, exempelvis norrut förbi Norra hamnen och Sandvik till 
Frägård och Simris strandäng (områden populära både för promenader och för 
fågelskådning). 

I samband med dessa exkursioner är vi inte i första hand ute efter att få långa artlistor 
utan snarare att utveckla oss i fågelskådningens olika aspekter. 
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Utsikt söderut från Laxvik längs Sandvik mot Norra hamnen, Brantevik. (Magnus Ullman) 

 
åglar. Bland de fåglar vi hoppas se i fält kan nämnas prutgås, gravand, ejder, 
storskrake, tornseglare, gök, ringduva, strandskata, drillsnäppa, kentsk tärna, röd 

glada, tornfalk, törnskata, råka, sånglärka, ladusvala, hussvala, grönsångare, lövsångare, 
gransångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, ärtsångare, törnsångare, 
gärdsmyg, grå flugsnappare, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, 
gulärla, sädesärla, ängspiplärka, bofink, hämpling, steglits och gulsparv. Inte riktigt alla 
dessa kvalificerar bland Sveriges 100 vanligaste – men vi tittar gärna på dem ändå. 
 

 
Vi hoppas se och höra rosenfink (art 130) – inte på 100-listan men trevlig ändå. (Magnus Ullman) 

 
rogram. Dag 1. Samling och incheckning kl. 16.00. Därefter sträcker vi på benen 
på Grönet just söder om Brantevik för att känna lite på det här med fågelskådning. Vi 

tittar och lyssnar. 
Därefter en god middag på Råkulle Vandrarhem.  

F 
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Efter middagen avrundar vi dagen med lite fågelsnack. En kortare presentation av de 
närvarande så vet vi hur pass erfarna av fågelskådning de olika deltagarna är.  
 
Dag 2. Frukost på Råkulle kl. 07.00 varefter dagens aktiviteter startar kl. 08.00. Före 
lunch räknar vi med att hinna ett lektionspass inomhus och ett exkursionspass – vad vi 
börjar med beror delvis på väderprognosen. 

Lunch på Råkulle kl. 12.00 och en smärre siesta. 
Eftermiddagens pensum startar 13.30: en lektion och en exkursion, och i vilken 

ordning vi tar dem beror på väderutsikter eller vad vi känner oss mogna för. 
Runt kl. 15.00 befinner vi oss hur som helst på Råkulle för en eftermiddagsfika innan 

vi kör i gång ett par timmar igen. 
Middag på Råkulle kl. 19.00 och efter middagen avrundar vi med ett litet fågelsnack. 

Vad gav denna första dag? 
 
Dag 3. Frukost på Råkulle kl. 07.00 varefter dagens aktiviteter startar kl. 08.00. Före 

lunch räknar vi med att hinna ett lektionspass inomhus och ett exkursionspass – vad vi 
börjar med beror på väderprognosen men också på hur långt vi tycker att vi hunnit i 
fågelskåderiets teorier. 

Lunch på Råkulle kl. 12.00 innan vi uppsummerar vad vi lärt oss och vad vi inte lärt 
oss under dessa dagar. 

Därefter transport till Simrishamns station cirka kl. 14.00 så att det passar med buss 
mot Lund eller tåg mot Malmö. 

 

 
Välkommen till Råkulle Vandrarhem i Brantevik! (Andreas Szegö) 

 
ektionspass. Vi räknar med att hinna tre fulla lektionspass, och kanske tar vi här 
och där en bensträckare för att reaktivera hjärnkontoret. L 
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Kursen utgår från boken Sveriges 100 vanligaste 
fåglar (Ullman, 2021) som deltagarna får per post i 
god tid innan kursen. Boken Vilken fågel? (Ullman, 2:a 
uppl. 2020) är en hjälp att bringa ordning i det 
virrvarr man kan uppleva när man öppnar en vanlig 
fågelbok. Den kan köpas från Naturbokhandeln 
www.naturbokhandeln.se, men finns också till salu på 
Råkulle när kursen startar. 

Det som i övrigt behövs i utrustningsväg är en 
handkikare. Skulle någon av deltagarna sakna 
handkikare finns ett par till låns på Råkulle. Hör av dig 
i god tid om du vill låna! 
 

ektionerna inomhus går till så att vi gemensamt 
tittar på foton av de aktuella fåglarna och diskuterar hur man känner igen dem, men 

funderar också lite över var och när de förekommer i Sverige, för det är också viktigt. Vi 
följer inte strikt ordningen i boken Sveriges 100 vanligaste fåglar där fåglarna är ordnade 
efter talrikhet utan behandlar dem i grupper efter släktskap, ofta familjer men ibland 
grupperade på annat sätt, exempelvis sångare och kungsfågel; finkar; flugsnappare; mesar 
och stjärtmes; piplärkor och ärlor. Se listan sist i detta dokument. 

Vi kommer inte att hinna gå igenom bokens alla 100 arter (det skulle bli alltför 
summariskt) utan vi jobbar helt enkelt på i rimlig takt och ser hur långt vi hinner. Finns 
önskemål att titta närmare på en viss art eller grupp så fokuserar vi på den. 

 

 
Spana fågel kan man göra överallt. Men helst i mindre grupper än så här. (Magnus Ullman) 

 

L 
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Den som vill förkovra sig i förväg läser lämpligen igenom valda delar av bokens texter 
– där finns mycket matnyttigt att hämta. Men kanske väcks också frågor i samband med 
läsningen. 

 
oende. Vi bor på STF Brantevik Råkulle Vandrarhem i södra delen av det gamla 
stillsamma fiskeläget Brantevik. Här har många besökande skådare på Österlen bott 

under årens lopp! 
Sänglinne, handduk och slutstädning ingår, så det behöver du inte tänka på.  
På morgonen förbereder Hans vår frukost som vi intar mellan kl. 07.00 och kl. 08.00. 
Detta är en i stort sett transportfri kurs och vi äter också lunch och middag på Råkulle. 
 

 
Grönet i månadsskiftet maj/juni. Här finns både törnsångare och hämpling. (Magnus Ullman) 

 
nslutning. Lättast är att ta tåg eller buss till Simrishamn. Kommer du exempelvis 
från Stockholm rekommendera vi att du byter till buss i Lund (snarare än tåg från 

Malmö). Du sparar minst en timme och bussen är dessutom pålitligare än tåget. Från 
Simrishamns station finns buss eller så hämtar vi upp dig. Ta en titt på www.sj.se eller 
www.skanetrafiken.se för mer information om tider och priser.  

Reser du med tåg eller buss rekommenderar vi att du tar en anslutning som ankommer 
Simrishamn i god tid före kl. 15.45 och reser hem med tåg eller buss från Simrishamn 
cirka kl. 14.00. 

Åker du egen bil finns P-plats intill vandrarhemmet. Kör till Simrishamn och sen vägen 
mot Skillinge 5 kilometer söderut till Brantevik. Välj avfart nummer 2, dvs. den som 

B 

A 

http://www.sj.se/
http://www.skanetrafiken.se/
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ligger längst söderut. Härifrån är det skyltat till vandrarhemmet. Adressen är 
Råkullavägen 7 (GPS-koordinater: 55.51277, 14.34650).  

Samåkning är ett alternativ – hör av dig om du kan/vill samåka så förmedlar vi 
kontakten mellan deltagarna. 

 

 
Vårt värdpar, Sussi och Hans, hälsar oss välkomna till STF Brantevik Råkulle Vandrarhem. (Birgitta Åkesson) 

 
Läs mer om fågelskådning på Österlen 
Läs mer om Magnus Ullman 
 

 
Kursledare är Magnus Ullman, bosatt i Brantevik sedan 2004. (Inger Lindelöf) 
 

http://faglarosterlen.se/VF2_2010Osterlen.pdf
http://faglarosterlen.se/images/Om/RRMU.pdf
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Sångare och kungsfågel  

Lövsångare Phylloscopus trochilus 13 210 000 

Kungsfågel Regulus regulus 3 880 000 

Svarthätta Sylvia atricapilla 1 440 000 

Trädgårdssångare Sylvia borin 1 168 000 

Gransångare Phylloscopus collybita 552 000 

Törnsångare Curruca communis 248 000 

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 211 000 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 167 000 

Ärtsångare Curruca curruca 145 000 

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 97 000 

Härmsångare Hippolais icterina 58 000 

 

Finkar  

Bofink Fringilla coelebs 8 350 000 

Bergfink Fringilla montifringilla 2 130 000 

Grönsiska Spinus spinus 817 000 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 582 000 

Gråsiska Acanthis flammea 370 000 

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 320 000 

Grönfink Chloris chloris 211 000 

Hämpling Linaria cannabina 163 000 

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 52 000 

Steglits Carduelis carduelis 44 000 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 35 000 

 

Flugsnappare  

Rödhake Erithacus rubecula 3 847 000 

Grå flugsnappare Muscicapa striata 1 464 000 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 1 122 000 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 905 000 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe 290 000 

Blåhake Luscinia svecica 231 000 

Buskskvätta Saxicola rubetra 215 000 

 

Mesar och stjärtmes  

Talgoxe Parus major 2 838 000 

Blåmes Cyanistes caeruleus 774 000 

Talltita Poecile montanus 542 000 

Tofsmes Lophophanes cristatus 527 000 

Svartmes Periparus ater 410 000 

Entita Poecile palustris 90 000 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 34 000 

 

Piplärkor och ärlor  

Trädpiplärka Anthus trivialis 2 360 000 

Ängspiplärka Anthus pratensis 1 104 000 

Gulärla Motacilla flava 464 000 

Sädesärla Motacilla alba 291 000 

 

 

 

Trastar  

Taltrast Turdus philomelos 1 930 000 

Koltrast Turdus merula 1 815 000 

Rödvingetrast Turdus iliacus 797 000 

Björktrast Turdus pilaris 594 000 

Dubbeltrast Turdus viscivorus 470 000 

 

Duvor  

Ringduva Columba palumbus 980 000 

[Tamduva Columba livia (domest.)] 80 000 

 

Vadare  

Morkulla Scolopax rusticola 580 000 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago 160 000 

Grönbena Tringa glareola 130 000 

Ljungpipare Pluvialis apricaria 110 000 

Drillsnäppa Actitis hypoleucos 92 000 

Skogssnäppa Tringa ochropus 49 000 

Tofsvipa Vanellus vanellus 45 000 

 

Fältsparvar och sporrsparvar  

Gulsparv Emberiza citrinella 533 000 

Sävsparv Emberiza schoeniclus 318 000 

Lappsparv Calcarius lapponicus 126 000 

Videsparv Emberiza rustica 34 000 

 

Sparvfinkar  

Gråsparv Passer domesticus 451 000 

Pilfink Passer montanus 423 000 

 

Hönsfåglar  

Tjäder Tetrao urogallus 350 000 

Dalripa Lagopus lagopus 190 000 

Fjällripa Lagopus muta 124 000 

Orre Lyrurus tetrix 116 000 

Järpe Tetrastes bonasia 64 000 

 

Kråkfåglar  

Nötskrika Garrulus glandarius 294 000 

Kaja Corvus monedula 199 000 

Skata Pica pica 184 000 

Kråka Corvus corone 145 000 

Lavskrika Perisoreus infaustus 54 000 

Råka Corvus frugilegus 48 000 

 

Änder  

Gräsand Anas platyrhynchos 200 000 

Kricka Anas crecca 76 000 

Vigg Aythya fuligula 75 000 

Knipa Bucephala clangula 65 000 

Ejder Somateria mollissima 59 000 

Storskrake Mergus merganser 34 000 
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Svalor  

Ladusvala Hirundo rustica 183 000 

Hussvala Delichon urbicum 60 000 

 

Måsfåglar  

Fiskmås Larus canus 100 000 

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 98 000 

Gråtrut Larus argentatus 61 000 

Silvertärna Sterna paradisaea 41 000 

 

Övriga  

Trädkrypare Certhia familiaris 1 119 000 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 857 000 

Sånglärka Alauda arvensis 800 000 

Järnsparv Prunella modularis 552 000 

Stare Sturnus vulgaris 403 000 

Nötväcka Sitta europaea 264 000 

Tornseglare Apus apus 259 000 

Större hackspett Dendrocopos major 210 000 

Sidensvans Bombycilla garrulus 126 000 

Gök Cuculus canorus 67 000 

Trana Grus grus 44 000 

Sparvhök Accipiter nisus 44 000 

Törnskata Lanius collurio 44 000 

Sothöna Fulica atra 42 000 

Grågås Anser anser 41 000 

Storskarv Phalacrocorax carbo 40 000 

Tordmule Alca torda 35 000 

 

 
Rödstjärt (art 17), vanlig i Brantevik och på många andra håll. (Magnus Ullman) 


