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Resenärer: Martin och Vilhelm Amcoff, Storvreta, Fredrik och Eskil Friberg, Knivsta samt Petter
Haldén, Vattholma.
Reserapport sammanställd av Eskil (artlista) och Petter.

Varför Odensholm?
Det finns många bra lokaler att bevaka Arktikkan ifrån. Några berömda är Ristna
längs i väster på Dagö, Virtsu på fastlandssidan i sundet mellan Ösel och Estland
samt den kanske allra vassaste, Spithamn, Estlands nordvästligaste udde. När vi
tittade på flygbilder över NV Estland fastnade vi snabbt för Odensholm som verkade
ligga i ett ypperligt läge för rastande tättingar och nordflyttande rovfåglar. Ön såg
dessutom ut att bestå mest av lågvuxen och öppen vegetation med flera våtmarker.
Fågelmässigt mycket spännande! Inte minst för de dagar då sjöfågelsträcket
eventuellt uteblir. Runt Spithamn, som ligger tvärsöver sundet på fastlandssidan, är
det idel pinnmo och tallskog vilket inte kändes giftigt att leta rastare i. En ytterligare
bidragande faktor till att valet föll på Odensholm var att det visade sig att det är
gammal Svenskbygd med ett aktivt byalag med säte i Uppsala/Roslagen! För den
intresserade finns mycket att förkovra sig i på Odensholms byalags hemsida
www.odensholm.se
I korthet kan ändå nämnas att Odensholm koloniserades av rospiggar under
medeltiden och att deras ättlingar fördrevs från Odensholm i samband med att
Sovjetunionen byggde militärbas på Odensholm under andra världskriget. Många
flydde till Sverige och bosatte sig i Roslagen. Odensholms byalag håller årsmöte i
Uppsala och vid 2017 års möte fick jag god hjälp av byalagets styrelse att organisera
resan. Stort tack!
Odensholms geografi
Odensholm är ca 4 km lång och 1,5 km tvärsöver på bredaste stället. Orienteringen är
sydost till nordväst. Avståndet till fastlandet (Dirhamn) är ca 8 km. Landskapet
påminner mycket om Sudret på Gotland med betade strandängar, buskvegetation, en
och annan dunge och steniga stränder. Högsta punkten bortsett från fyren torde vara
ca 10 meter över havet. På öns sydvästra del finns förnämliga grunda vadarstränder.
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Sydvästra Odensholms stränder är en fin rastlokal för vadare. Vy mot norr.

På nordvästra delen (Västa Sia) och nordöstra delen (Norda Sia) är det klappersten
och kalkstensklippor.

Västa Sia, fyren anas i balgrunden.

Norda Sia, fyren anas med god vilja i bakgrunden.
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Enbuskmarker med spridda rönnar, oxlar och häggar finns över stora delar av södra
och västra delarna av ön. På södra delen finns flera våtmarker varav några omgärdas
av vass, den största heter ”Inahamne”.

Fågelsjön ”Inahamne” på södra delen av Odensholm. Vy mot norr.

Ett större lövskogsparti, påminnande om de vackraste Gotländska ängena man sett
finns på mellersta-norra delen. I nordost runt Bien finns åkermark som odlas med
vall. Får och kor (Highland cattle) betar fritt över hela ön. Längst i nordväst ligger
fyren

med

omgivande

fyrträdgård

och

boningshus.

Här

bor

öns

enda

permanentboende, familjen Koppel.
Eftersom ön är ganska stor så blir det en hel del promenerande. Ett tips är att ta med
egen cykel om du åker hit.
Bästa platserna att bevaka Arktikkan ifrån är södra delen (Storhamn) där man ser
över till Spithamn och de husbilsboende finska skådarna. Sträckande sjöfågel ses
också från fyren, till stor del bestående av andra fåglar än de man ser i sundet. Vid
fyren ser man också en del utsträckande rovfåglar och andra dagsträckare. Bästa
gåsdagen gick en hel del vitkindade gäss även tvärs över ön.
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Norra Östersjön samt Finska vikens västra del. Odensholm är markerat med orange
stjärna.
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Karta över Odensholm
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Resa
Vi utgår från Uppsala, att resa via Kapellskär är då enklast. Vi valde att åka
lastbilsfärjan till Paldiski istället för passagerarfärjan till Tallinn. Fördelarna med
lastbilsfärjan är flera: resan är tidsmässigt kortare, man anländer närmre slutmålet
(Odensholm) och kan dessutom äta vällagad estnisk/rysk husmanskost i bufféform
ombord. Färjan är rustik och erbjuder det som behövs och inte mycket mer. Eftersom
färjan är anpassad för lastbilar så får man som personbilsresenär aktivt söka
information själv om vilken kö man ska stå i etc. Man blir lätt bortglömd. Vi tog egen
bil, dels eftersom det är praktiskt men också eftersom det inte går att resa till fots på
färjan till Paldiski (och hyra bil i Paldiski). Det går däremot bra att ta med cykeln på
färjan.
Vi åkte från Kapellskär på kvällen den 12 maj och anlände Paldiski kl 08 följande
morgon. Paldiski är en f.d. sovjetisk flottbas och har stor andel rysk befolkning. Några
av dessa sålde primörer utanför Coop i Paldiski, reseledaren fick då tillfälle att vädra
sitt begränsade ryska vokabulär till ryska tanters glädje. (Pekar på rädisa och frågar: Eta Okrup? (Är det dill?)).
Efter en del nonchaleringar av i vårt tycke meningslösa vägskyltar var vi på väg ut
från Paldiski och på väg mot Dirhamn. Vägen gick genom ett spirande grönt landskap
med många fina lövskogsmiljöer och våtmarker. Enstaka vita storkar sågs längs
vägen. Väl framme i Dirhamn möttes vi av Kristin med båten ”Sleipnir”. Typ 20 fot
aluminiumbåt med 115 hk motor. Resan till Odensholm, ca 8 km, avverkades på ca 15
minuter.

Boende: Vi fick låna raststugan i Storhamn på sydligaste delen av Odensholm. Enkel
standard men allt man behöver finns. Dvs inkl. vedeldad bastu. På norra delen, vid
fyren, finns B&B som drivs av familjen Koppel. Hög standard! När vi var där bodde
det finska skådare i fyren några dagar. För boende och transport till och från
Odensholm, kontakta Kristin Koppel på kristin(a)osmussaar.ee (på engelska). Man
kan köpa lagad mat av familjen Koppel, vi hade dock med oss egen mat. Till stor del
köpt på Coop i Paldiski.
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Huset i Storhamn, längst i söder. Vår hem och borg under vistelsen.

Tidpunkt
Enligt tillgängliga uppgifter toppar sträcket av vitkindad gås, alfågel och sjöorre
mellan 10-20 maj längs den estniska kusten. 12-17 maj är förstås ett medelvärde av
dessa dagar och det visade sig att vi träffade rätt åtminstone för vitkindad gås. Om
det däremot är prutgås och myrspov/kustpipare som man vill se lär det snarare vara
20-30 maj som man skall försöka pricka in. Det blir det ett annat år.

Artlista
Knölsvan: Ca 40 ex låg längs kusterna varje dag 5-6 bon i sjöarna. Häckfågel.
Grågås: Ca 50 ex stod vid dammarna eller flög runt, 3 ungar. Häckfågel
Bläsgås: Ca 120 sträckande 14/5, 3 sträckande 15/5
Vitkindad gås: ca 700 sträckande 13/5, ca20350 sträckande 14/5
>220000 sträckande 15/5. Inräknade från fyren samt i sundet mellan Odensholm
och Spithamn. ca 145.000 av dessa gick mestadels i sundet mellan Odensholm och
Spithamn men en del tvärade även över ön. Vid fyren räknades ca 135 000
sträckande samma dag, större delen av dessa passerade norr om Odensholm.
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Dagen innan inräknades 400.000 i Blekinge vilket då var nytt svenskt
sträckrekord.Enligt uppgift (HBW?) består världspopulationen av ca 700 000
individer.
Ca 4000 sträckande och 200 rast 16/5 innan kl. 1700.
.
Prutgås (Branta bernicla bernicla):54 sträckande (8 vid fyren och 46 vid huset) 16/5.
400 sträckande innan kl. 1700 16/5 varav en stor flock på ca 300.
Rödhalsad gås (Branta ruficollis): 3 sträckande 15/5 1 + 2 ex tillsammans med
vitkindade gäss.
Gravand: ca 10 flygande i området. Trolig häckfågel.
Bläsand: 2 ex 14/5 4 15/5 och 1 ex 16/5 (Rastande?)
Snatterand: 1par 14/5 och 15/5 Trolig häckfågel.
Kricka: 4ex 13/5. 25ex 14/5. 10ex 15/5. 20ex 16/5.Trolig häckfågel.
Gräsand 10–20 ex på ön. Trolig häckfågel
Stjärtand:2 ex 14/5. 1 hane 15/5.Rastare?
Skedand: Högsta antal 36 räknade samtidigt vid strandängarna i SO. Trolig
häckfågel.
Brunand: Låg i Viggflockar på antingen havet eller i största sjön oftast i sjön. Största
antal 20 ex 14/5 Trolig häckfågel.
Vigg: stor flock på 200 ex i största Sjön och på havet.Trolig häckfågel.
Bergand 190 sträckande i flockarna på höjd 13/5 på kvällen. 14/5 8 ex. Inga de 2 sista
dagarna.
Ejder: 1000 sträckande 13/5 1500 låg ute på havet vid SO delen av ön 14/5 3000
15/5. 200 16/5. Möjlig häckfågel?
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Alfågel 3000 str kväll 13/5. 25000 sträckande 14/5. 55000 rastande+ sträckande
15/5 100 16/5. Stora flockar rastar väster om Odensholm, verkar fyllas på
kontinuerligt och lyfter regelbundet och rundar Odensholms sydspets på väg mot
nordost. Många fina flockar sträcker förbi kvällstid på ganska hög höjd, fortsätter
även efter att det blivit mörkt.
Sjöorre:5500 Sträckande 13/5 på kvällsträcket. 14/5 räknades 8000 (på en timme)
från vadarstränderna i SV och 1740 på kvällsträcket 14/5. 13000 sträckande 15/5
flesta från fyren. 250 sista dagen (16/5). Fina flockar kommer likt sjöorre på ganska
hög höjd på väg mot nordost
Knipa: En flock på 500 låg vid vadarstränderna 14/5 långsamt blev de färre och färre
till 400 och även en flock i sjön på 20–50. Största antal 750 14/5. Trolig häckfågel.
Småskrake: Ett par hundra låg utan för vadarsträngerna och SO udden även individer
som flög runt. Högsta dags siffra 150ex 14/5. Trolig häckfågel.
Storskrake: En flock låg utan för vadarsträngerna och SO udden majoriteten av alla
individer som flög runt. Högsta dags siffra 150ex 15/5
Smålom: 2 sträckande 13/5. 39ex sträckande 14/5, 198ex sträckande 15/5,
majoriteten i sundet. Sistadagen (16/5) 5 ex sträckande.
Storlom: 3ex sträckande 13/5. 120ex sträckande 14/5. 183 sträckande 15/5 de flesta
utanför fyren. 10 sträckande sista dagen (16/5)
Ob. Lom 211 15/5
Vitnäbbad islom: 1ex i vinterdräkt sträckande sista dagen (16/5) t.
Skäggdopping: 5–10 varje dag flesta i största sjön. Minst 3 revir i sjöarna resten låg
ute på havet. 2 sträckande 15/5. Häckfågel.
Gråhakedopping: 1 13/5 och 14/5 sträckande.
Storskarv: Flög runt över havet en stor flock på 250 13/5. Största dagsiffra: 350 13/5
Ägretthäger: 1 hittades av Eskil på vägen hem från fyren 15/5 sågs också av Fredrik.
Gråhäger: 1ex 13/5. 2ex 14/5. 3 ex 15/5. Rastare eller dagsbesökare?
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Havsörn: Nästan bara adulta. 3 ad 13/5. 4 ad och en subad 14/5 3ad 15/5. 2ex 16/5
Brun kärrhök: 1hona 13/5 3ex 14/5 1hona 15/5. 3 ex+2 insträckande från N 16/5.
Möjlig häckning vid största sjön där vi såg 1 hona sågs alla dagar sista dagen sågs
även en hane. Trolig häckfågel
Blå kärrhök: 1 hona 13/5, 2 utsträckande 14/5. 1 honf. utsträckande med en stäpphök
16/5.
Stäpphök: 1 2K som hittades samtidigt som dammsnäppan upptäcktes av Fredrik vid
dammen vid en udde på SV delen av vadarstränderna 14/5. 1 2K utsträckande som
tillsammans med blå kärrhök vid fyren 16/5.
Ängshök: 1 ad hane sträckande N, Inahamne 16/5 vid.
Duvhök: 1 ex 14/5
Sparvhök: 1 ex 13/5, 5 ex 14/5 troligen utsträckande. 5 ex 15/5 de flesta troligen
utsträckande. Sparvhök 3 ex stationära.
Ormvråk: 4 stationära 14/5. 2 stationära 16/5
Fjällvråk:1 ex 13/5. 1ex cirkulerade bredvid masten 16/5.
Fiskgjuse: 1 ex över största sjön morgonen 14/5.
Tornfalk: Troligen 1–2 par häckande på ön. 2ex 13/5,14/5,16/5 och 1 15/5.
Stenfalk: 1ex 13/5 och 1ex 14/5 och 5ex 15/5, Alla vid fyren.
Lärkfalk: Häckade troligen flera par på ön: 2ex 13/5 3ex 14/5 och 15/5. 5ex 16/5.
Pilgrimsfalk: flög förbi stugan på kvällsträcket vid SO udden mot N 14/5.
Vattenrall: 3 sjungande i största sjön 14/5 1 hördes i största sjön 15/5 och 16/5.
Häckfågel.
Trana: Ungefär 10 ex som flög runt i området. Trolig häckfågel.
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Sothöna: 5-10 par i sjöarna. Häckfågel.
Strandskata: Rastande och säkert några få par på ön. Några sträckande. 10,20,30,10
var dagssiffror vi antecknade. Trolig häckfågel.
Skärfläcka: 3 sträckande 14/5 och 1 rastande 14/5.
Mindre strandpipare: 1 spelande vid vadarstranden 15/5 och 16/5. Trolig häckfågel.
Större strandpipare: Ca. 50 födosökande på vadarstränderna alla dagar utom sista
dagen då det blev mer vadarväder då vi hade 80 födosökande på vadarstränderna.
Ljungpipare:5 sträckande vid fyren 15/5
Kustpipare: 3 sträckande 14/5 vid NV delen av de fina vadarstränderna.
Tofsvipa: 5–7 revir på ön. Bland annat 2 till 3 revir på strandängen vid största sjön.
Häckfågel
Kustsnäppa: 4 (3sträckande+1 rastande) 14/5. 1 sträckande 15/5. 1 rastande
tillsammans med myrspovar vid vadarstränderna.
Mosnäppa: 7 rastande vid vadarstränderna 13/5. Men dagen efter hände det saker, 90
rastande vid norra delarna av vadarstränderna (14/5). Dagarna efter hade säkert
många sträckt och kommit nya så då sågs bara 30 (15/5 och 16/5)
Skärsnäppa: 1 hittades ute på en sten av Fredrik på SO-udden på kvällen (14/5)
Kärrsnäppa: (Calidris alpina alpina) Inte så många på de 2 första dagarna (2(13/5)
och 6 (14/5 rastande). Den 15/5 rastade ungefär 30 kärrsnäppor. Sista dagen var det
vadar väder och då kom vi upp till 180 rastande. (55+117 och ett par fler på andra
delar av ön).
Brushane: 1 sträckande 13/5. Dagen efter hade vi 15 både sträckande och rastande de
flesta sträckande 14/5. 15/5 hade Martin 57 sträckande vid stugan och så rastade det
30 vid strandängarna och sträckande vid fyren så total siffran blev 87 (15/5). Sista
dagen hade vi bara 10.
Enkelbeckasin: 4 ex vid Pålande 14/5. 1ex 15/5. Trolig häckfågel
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Rödspov: 2ex 14/5 1 sträckande över huvudet samtidigt som en orolig individ stod på
strandängen som senare sträckte vidare. Trolig rastare.
Myrspov: 1 rastande vid strandängen 14/5. 15/5 38 sträckande vid stugan räknade av
Martin. Sista dagen så rastade 10 ex vid S delen av vadarstrandsområdet.
Småspov: 15 rastande 13/5. 10 rastande 14/5. 15/5 Räknade Martin 20 sträckande vid
stugan och så rastade de 7ex vid stranden. 35 rastande vid strandängen 16/5
Storspov: Flera par bedöms häcka på ön. Men har det förmodligen svårt med
mårdhundarna.

Svartsnäppa: 5 rastande 13/5. 10 rastande 14/5. 39 sträckande vid stugan 15/5. Sista
dagen hade vi 5 rastande.
Rödbena: Jag tyckte att det kändes som de flesta rödbenor var på sträck, inte så
många som varnade när man kom nära som dem gör i Sverige. Alla dagar utom sista
antecknade jag (20) och sista dagen (15). Även 4 sträckande 15/5. Trolig häckfågel.
Dammsnäppa: 1 i den så kallade Dammsnäppedammen (Pålande) som upptäcktes
(av Martin) samma sekund som Fredrik hittade stäpphöken (14/5). Hittades på lätet.
Sträckte sedan iväg i ett typiskt vadarsträck korridor mot NO.
Gluttsnäppa: Rastade många på vadarstränderna. Ca 30 Rastande varje dag.
Grönbena: 50 res550p rastande vid vadarstränderna i sydväst 13/5 och (14/5).
Dagen efter hade vi 329 utsträckande och 300 rastande alltså 15/5. Så 629 den dagen.
Sista dagen hade vi 100 rastande.
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Drillsnäppa:1ex vid fyren 13/5,
13/5 4 ex vid fyren 14/5& 10 ex 15/5. Möjlig häckfågel
stenar
Roskarl: 1ex 14/5 12 sträckande 15/5. Fyra ex på vadarstranden som vände stenar.
Möjlig häckfågel.
Smalnäbbad simsnäppa: 1 sträckande över huvudet som Martin hittade. Visade sin
vita buk och sin grå/blåa hjässa. Hittades vid de S delen av vadarstränderna.
Kustlabb: 1ex 13/5, 7 sträckande/förbiflygande 14/5. 10 sträckande/förbiflygande
sträckande/förbifly
de
flesta mot N eller NO den 15/5.
15/5 1 ex förbiflygande 16/5.
Dvärgmås 23 ex sträckande vid vadarstränderna/Stugan/SO-udden
vadarstränderna/Stugan/SO
en 13/5. 25ex
sträckande 14/5 och 22 sträckande vid fyren och stugan 15/5 (20 vid fyren). 3ex sista
dagen rastande.
Skrattmås: häckade 25 revir i sjöarna och många som bara flög runt. 100 ex 13/5 och
15/5 och 16/5. 200 ex 14/5. Häckfågel
Fiskmås: 3 revir i sjöarna. 10 ex 13/5. 20 ex 14/5. 50 ex 15/5 och 16/5. Häckfågel
Silltrut: förvånande få men ändå en ljusmantlad silltrut på kvällen 15/5. 3 ex vid fyren
13/5. 14/5 hade vi endast 1. 15/5 5 ex vid fyren inklusive den ljusmantlade som stod
på en sten ute på SO-udden.
udden. 2 ex 16/5.
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Gråtrut: 100ex 13/5, de flesta bakom en fiskebåt. 50-100 ex 14/5. 300 ex 15/5 de
flesta vid fyren. 16/5 hade vi endast 40ex
Havstrut:. 20 ex 13/5. 25ex 14/5. 50 ex 15/5 flesta vid fyren. 10ex sista dagen (16/5).
Skräntärna: 9 sträckande mot NV 14/5.
Fisktärna: 5 häckande par i sjöarna många sträckande mot N över ön. 50 ex 13/5. 20
ex 14/5. 100 ex 15/5. 20 ex 16/5. Trolig häckfågel.
Fisk-/silvertärna 500ex 15/5
Silvertärna: minst 100 ex antecknades 13/5 och 15/5. 14/5 200 ex och 16/5 hade vi
150. Antagligen är de här siffrorna alldeles för små. Häckfågel.
Småtärna: 3ex längs SV kusten 14/5.
Svarttärna: 2 sträckande mot N 14/5.
Sillgrissla: 1 rastande norr om fyren 15/5.
Tordmule: Få grisslor. 2ex 14/5 10 ex 15/5 nästan alla runt fyren.
Skogsduva:2 ex på kvällen 13/5.
Ringduva: 1ex första dagen 13/5. 23 ex 14/5 bland annat 20 som gjorde sträckförsök.
10 ex 15/5 och 16/5. Trolig häckfågel

Gök: 1 ex 15/5.
Jorduggla: 2 ex 15/5 varav en som jagade över ängarna i norr och en som sträckte ut
på kvällen vid Storhamn.
Tornseglare:. 20 ex 13/5. 30 ex 14/5. 100 ex 15/5och 50 ex 16/5.
Göktyta: 1ex både 14/5 och 15/5.
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Trädlärka: 1 revir på SO udden som bara observerades 13/5. Trolig häckfågel
Sånglärka: 10 ex 13/5. 20 ex 14/5. 25 ex 15/5 och 16/5. Trolig häckfågel.
Backsvala: Stor andel backsvala i svalflockarna ungefär samma andel varje gång. 50
ex alla dagar utom sista då vi bara hade 20.
Ladusvala: Minst 50 par häckade på ön. De flesta vid fyr byn men även ett bo hus vid
en bunker på klapperstensmattorna på N delen av ön. Stora svalflockar övernattade i
sjöns vassar.Stora flockar både över havet och Inahamne och förstås lite här och där.
500 ex 13/5. 300 ex 14/5, 400ex 15/5 och 100 ex 16/5. Häckfågel
Hussvala: Häckade i fyr byn och utan på stugan. Något vanligare i svalflockarna än
backsvala. 100 ex 13/5, 150ex 14/5,75ex 15/5 och 50ex 16/5. Häckfågel
Trädpiplärka: 3ex 13/5 och 14/5. 150 ex 15/5 många sträckande speciellt vid fyren och
rastande över hela ön. 20 ex 16/5.
Ängspiplärka: 80 rastande 13/5. 200 rastande 14/5 de flesta längs vadarstränderna.
20 ex 15/5 och 16/5. Möjlig häckfågel.
Rödstrupig piplärka: 1 rastande 15/5.
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GULÄRLA

här ser vi hur olika småfåglar rastade i olika storlek olika dagar.
Gulärla: 13/5 hade vi 400 rastande. 14/5 hade vi 800. 200 rastande vid klapperstens
markerna i V, 200 vid fyren. 200 vid de öppna områdena Norr om Bien och 200 vid
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SO-udden. 500 ex 15/5 och 20 ex 16/5.
Sädesärla: 50 födosökande 13/5 och 14/5. 20ex 15/5 och 16/5. Häckfågel
Citronärla: 1ex kom insträckande vid Storhamnpå kvällen 14/5 Lockade 10–15
gånger och sågs individen under ifrån.
Sidensvans: 1ex som rastade i ett träd vid fyren 15/5.
Gärdsmyg: 2ex 14/5, 1ex 15/5 och 16/5.
Järnsparv: 2ex rastande 13/5, 5ex 14/5 & 2ex 16/5.
Rödhake: Få, antagligen p.g.a. att det var sent på sträcksäsongen. 2ex 13/5 och 14/5, 1
ex 16/5. Trolig häckfågelNäktergal: 1ex sjungande vid Storhamn 16/5.
Blåhake: 1 rastande vid vassen SO om sjön 13/5. 7 sjungande 14/5 lite här och där. 10
ex 15/5, de flesta sjungande men även en hona och en hane som hoppade runt i
vegetationen vid fyrbyn. 2 ex 16/5. Vi slarvade med blåhakarna och tittade inte på de
som sjöng i vass. Vid vårt besök mycket fin sträcktid för blåhake så de flesta vi såg var
säkert på väg till skandinaviska fjällkedjan. Men, vitsjärning blåhake
(cyanecula)häckar i vassjöar i Estland så de som sjöng i vass på Odensholm är
potentiellt intressanta! Möjlig häckfågel
Rödstjärt: 30 rastande 13/5. 50 rastande 14/5. 200 rastande 15/5 50ex 16/5.
Svart rödstjärt: 1 hane rastade vid buskarna SO om Stora sjön 13/5 som bara Eskil
och Vilhelm såg. 1 honfärgad rastade Pålande15/5
Buskskvätta: 3 rastande 13/5, 10 rastande 14/5. 150 rastande 15/5. Många vid fyren
och vid markerna O om sjön 15/5, 20 rastande 16/5. Möjlig häckfågel.
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Stenskvätta: 30 rastande 13/5, 50 rastande 14/5, 125 rastande 15/5.
15/5. 30 ex 16/5. Trolig
häckfågel.
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torhamn 15/5 1 vid fyren 16/5 och 1 vid Bien
ien 16/5.
Ringtrast: 1 honf Storhamn
14/5 6 ex 15/ &. 5 ex 16/5. Trolig häckfågel
Koltrast: 3 ex 13/5, 1 ex 14/5,
Björktrast: 3 ex 13/5,, 20 ex 14/5 10 ex 15/5 och 16/5
Taltrast: 20 rastande 13/5, 50 ex 14/5 och 15/5. 15ex 16/5.. Trolig häckfågel
Rödvingetrast: 1 ex 14/5.
Gräshoppsångare: 1ex som Petter hade sjungande vid sjön 15/5.
Vassångare: 1ex sjungande vid Norra delen av Inahamne. Trolig häckfågel.
Sävsångare: 1 sjungande 13/5.
13/5 4 ex sjungande 14/5, 5ex 15/5.Samtliga
Samtliga sjungande i
Inahamnes vassar. Häckfågel
Rörsångare: 1 sjungande 14/5.Häckfågel
14/5.
Ärtsångare: 60 rastande 13/5,
13/5 200ex 14/5, 750 15/5 massor av ärtsångare över hela
ön speciellt på de norra delarna..
delarna. 200 ex 16/5.Häckfågel
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Törnsångare: 3 ex rastande 13/5. 2 ex 14/5, 40 rastande 15/5 & 6ex rastande 16/5
Trolig häckfågel
Trädgårdssångare: 2ex 13/5,2 rastande 14/5, 10ex 15/5 och 2ex rastande 16/5.
Svarthätta: 3 ex 13/5, 20 ex 14/5, 25ex 15/5 och 15ex 16/5.Trolig häckfågel.
Grönsångare: 1 ex 13/5. 7ex rastande 14/5. 10 ex 15/5. 1ex 16/5.
Gransångare: Alla dagar har vi antecknat 20 utom sista med bara 5 (13/5).
Lövsångare: 100 ex 13/5. 200 14/5. 500 rastande 15/5. 100 ex 16/5.
Kungsfågel: Få tallar och granar på ön.1ex 14/5 15/5 och 16/5.
Grå flugsnappare: En art som förändrades dag till dag mer än de flesta. Tvåex första
dagen (13/5), 10ex 14/5 och 16/5. 70 ex 15/5.
Mindre flugsnappare:. 3 ex 14/5 och 1 ex. 15/5
Svartvit flugsnappare: 20 ex 13/5 och 16/5. 25 ex 14/5,70 rastande 15/5.
Skäggmes: Flera ex Inahamne 15/5.
Blåmes: Få på ön. 1 ex 13/5och 15/5.
Talgoxe: 1 ex 13/5, 3 ex 14/5 och 1 ex 16/5.
Skata: Bara sedda vid fyren. 1ex 13/5 och 14/5. 4 ex 15/5.
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Kråka: 10-15 ex sedda alla dagar
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Kaja: sågs bara vid fyren. 10ex vid fyren 14/5. 3ex 16/5.
Korp: 1ex 13/5. 2ex 14/5 och 15/5.
Pilfink:5 ex 13/5 de flesta vid Storhamn, Bien
ien eller vid fyren. 14/5 hade vi 2ex. 1ex
16/5.
Bofink: 100 ex 13/5, 150ex 14/5 och 15/5. 10 ex 16/5.
Bergfink: 5 ex sträckande vid fyren 15/5.
Grönfink:10 ex 13/5, 30ex 14/5,
14/5 25ex 15/5, 5ex 16/5.
Steglits: 2ex 14/5 vid fyren. 1ex 15/5.
Grönsiska: 10 ex 13/5. 50 ex 14/5. 20 ex 15/5. 2 ex 16/5.
Hämpling: 10 ex 13/5, 50 ex 14/5,
14/5 30 ex 15/5 och10ex 16/5.
Gråsiska: 50 ex 14/5 och 15/5 flesta vid fyren sträckande. 2 ex 16/5.
Mindre korsnäbb: 1ex vid stugan 16/5.
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Rosenfink: 3 ex 14/5. 1 ex vid fyren 15/5.
Gulsparv: Vanlig, 20 ex 13/5, 20 ex 14/5, 30 ex 15/5, 10 ex 16/5.
Ortolansparv: 3 ex 15/5Två rastande vid Storhamn och en sträckande N vid fyren.
Sävsparv: Många I vassen vid sjön. 20 ex 13/5 och 14/5. 15/5 var det mindre skådning
runt sjön så då hade vi bara 10 ex. 3ex 16/5.z

