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Reseberättelse

Lördag 15 oktober
Malmö - Trelleborg - Sassnitz - Nonnensee - Bergen auf Rügen - Ummannz
Gruppen samlades på Malmö Hyllie för 
gemensam transport ner till Trelleborg. Där 
väntade en drygt 4 timmar lång båtfärd till 
Sassnitz. Båtfärden blev minst sagt gungande 
då det blåste en styv kuling från öster vilka 
gjorde att vi hade rejäla vågor som hela resan 
gjorde det bästa för att få oss ur kurs. Vi 
anlände Sassnitz strax efter lunch och körde 
söderut till sjön Nonnensee, vilken är belägen 
strax utanför Bergen auf Rügen. Sjön var full 
med fåglar och antalet simänder uppskattades 
till minst 4 000 ex. Merparten av dessa var 
faktiskt snatteränder och ingen i gruppen hade 
nog tidigare sett så många snatteränder på en 
och samma gång. Trevligt var också alla ägretthägrar som fiskade i sjön - lite svårt att 
avgöra exakt hur många, men ca 15 ex är nog rimligt. Strax innan vi skulle lämna lokalen 
kom en gammal havsörn och svepet över sjön 
och fick upp alla änder på vingarna - häftigt! Vi 
körde sedan till vårt hotell, Parkhotel Rügen, 
och checkade in. Återsamling under sen 
eftermiddag för kvällsexkursion till Ummannz 
och Tankow för att titta på tranor, gäss m.m. 
som samlas för övernattning. Det var en hel del 
fågel i området och flera fina flocka blässgäss 
passerade över oss samt upp mot 1 000 tranor 
stod ute i de grunda lagunerna. Några svarta 
rödstjärtar höll oss sällskap under tiden vi 
spanade. Dagen avslutades med en god och 
trevlig middag på vårt hotell.

Söndag 16 oktober
Bergen auf Rügen - Binz - Prora - Stubbenkammer - Kap Arkona - Bergen auf Rügen
Avfärd från vårt hotell efter frukost och vi körde 
mot dagens första mål som var Binz och Prora. 
Detta området planerades och påbörjade 
byggas som ett gigantiskt semester- och 
rekreationsområde med en nära 4,5 km lång 
byggnad (!) längs kusten som skulle kunna hysa 
20 000 besökare. Detta var i grunda ett va 
Hitlers gigantiska projekt som utfördes av 
fritidsorganisationen som var direkt underställd de 
nazistiska partiet. Bygget blev aldrig klart p.g.a. av utbrottet av andra världskriget, men 
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byggnaden finns kvar och har under årens gång 
genomgått punktvisa renoverings/
utvecklingsprojekt och är idag en blandning av 
bostäder, museum, hotell etc. Efter besöket vid 
Prora körde vi norrut till i den stora 
nationalparken Jasmund - en stor bokskog med 
dramatiskt vacker kust kring Stubbenkammer. Vi 
tillbringade lite tid ute vid kusten och tittade bl.a. 
på den berömda klippan Königsstuhl. Lunchen 
intogs nära besökscentret tillsammans med en 
hel del rödhakar, kungsfåglar, stjärtmesar och 
en del finkflockar som flög runt i skogen på jakt 
efter bokollonfrön. Hela eftermiddagen vigde vi 
sedan åt området kring Kap Arkona. Vi gick en lång promenad först ut till fyrområdet och 
sedan längs nordsidan västerut i lä av vinden. 
Det var fågelrikt i buskmarkerna och mängder 
med rödhakar och kungsfåglar hoppade runt i 
buskmarkerna. På nordsidan hittade vi en lite 
större flock med sjöorrar som rastade. Denna 
innehöll trevligt nog även ett antal alfåglar, 
några svarthakedoppingar och svärtor. Från 
Arkona körde vi hem till vårt hotell i Bergen auf 
Rügen och på vägen hem fick vi se stora 
mängder tranor strax norr om byn Sagard. 
Dagen avslutades med artgenomgång och 
middag på hotellet.

Måndag 17 oktober
Bergen auf Rügen - Stralsund - Günzer See (Kranorama) - Prerow - Zingst - Bergen auf 
Rügen
Avfärd efter frukosten på hotellet till Stralsund 
för att besöka denna både kulturellt och 
historiska intressanta stad. Vi började med ett 
besök i St. Nikolaikyrkan  - en sannerligen 
imponerande kyrka som varsamt har 
restaurerats under senaste åren. Efter detta 
gjorde vi en promenad genom staden ner till ett 
litet park/grönområde där vi bl.a fick se en 
gråkråka hamstra valnötter som den metodiskt 
grävde ner längs en cykel- och gångväg. Efter 
Stralsund var vårt mål tranutfordingsplatsen vid 
Günzer See. Här stod ett antal tusen tranor och 
gäss som kunde beskådas på riktigt fint avstånd 
från det stora gömsle man byggt upp här. En mycket trevlig lokal där vi fick gott om tid att 
bl.a. i mer detalj studera skillnader mellan skogs- och tundrasädgås. Vi gav oss sedan 
vidare åt nordväst till området runt Zingst. Vi började med att göra ett lite kortare stopp 
strax öster om Prerow där vi hade turen att få syn på 5 svarthakade buskskvättor som 
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födosökte i en gles flock ute i en hage. I samma 
hage visade även 3 dubbeltrastar upp sig 
mycket bra. Skådardagen avslutades vi vallen i 
södra utkanten av Zingst för att beskåda 
inflygning av tranor och gäss som övernattar på 
en lite större ö där. Ett mäktigt skådespel att se 
närmare 15 000 tranor och minst lika mycket 
gäss (i huvudsak bläsgäss) fylla himmelen vid 
inflygning. Förgyllde gjorde även en yngre 
havsörn som jagade i området och bjöd på en 
sanslös show när den försökte slå en storskarv, 
vilken dock skarven till slut gick som segrande 
ur. Dagen avslutade som brukligt med en god middag på vårt hotell.

Tisdag 18 oktober
Bergen auf Rügen - Glewitzer Fähranleger - Pritzwald (Ö om Zicker) - Sassnitz - 
Trelleborg- Malmö Hyllie.
Sista dagen på resan och vi checkade ut från 
hotellet efter frukost och körde söderut till den 
sydligaste delen av Rügen, halvön Zudar. Här 
gjorde vi vårt första stopp vid färjeläget 
Glewitzer. Det var väldigt dimmigt och svårt att 
se några sjöfåglar, men en del finkar och trastar 
kom ut och vände över oss då även de också 
verkade tycka det var lite för dålig sikt för att ge 
sig ut över havet. Vi körde sedan upp till 
nordöstra delen av Zudarhalvön och området 
runt Pritzwald - en fin strand med stora områden 
med sandbankar där vi såg en hel del änder och 
vadare. Några ladusvalor jagade i området, en 
kungsfiskare drog snabbt förbi och precis inna vi skulle lämna kom en ung pilgrimsfalk 
insvepande och började jaga änder - en riktigt fin avslutning! Efter detta körde vi tillbaka 
mot Sassnitz och tog färjan till Trelleborg och vår fantastiskt trevlig resa till Rügen var över. 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Fågelartlista
1. Skogsssädgås (Anser fabilis fabilis) 

Minst 100 ex Günzer See 17/10 samt enstaka vid Zingst 17/10

2. Tundrasädgås (Anser fabilis rossicus) 
Minst 200 ex Günzer See 17/10 samt endel vid Zingst 17/10

3. Grågås (Anser anser) 
Mindre antal lite här och var.

4. Bläsgås (Anser albifrons albifrons) 
Helt klart den gås som förekom i största antal. Flockar sedda dagligen och maxnotering av 
minst 10 000 ex vid Zingst 17/10.

5. Kanadagås (Branta canadensis) 
Mindre antal lite här och var.

6. Vitkindad gås (Branta leucopsis) 
Förvånansvärt fåtalig och endast mindre antal här och var.

7. Knölsvan (Cygus olor) 
Allmän och sedd dagligen.

8. Sångsvan (Cygus cygnus) 
1 ex Ummannz 15/10.
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9. Snatterand (Anas strepera) 
Stora antal i Nonnensee där vi uppskattade att minst 2 500 ex rastade den 15/10.

10.Bläsand (Anas penelope) 
Allmän och sedda dagligen i 1000-tal.

11.Gräsand  (Anas platyrhynchos) 
Allmän och sedd dagligen.

12.Skedand (Anas clypeata) 
Flest sågs vid Nonnensee 15/10 där ca 100 ex rastade - i övrigt enstaka ex här och var.

13.Stjärtand (Anas acuta) 
Mindre antal sedda så gott som dagligen.

14.Kricka (Anas crecca) 
Tämligen allmän och sedd dagligen.

15.Brunand (Aythya ferina) 
10 ex Nonnensee 15/10 och ca 50-70 ex Zingst 17/10.

16.Vigg (Aythya fuligula) 
100 ex Nonnensee 15/10

17.Ejder (Somateria mollissima) 
1 ex Prerow 17/10.

18.Svärta (Melanitta fusca) 
2 ex Kap Arkona 16/10.

19.Sjöorre (Melanitta nigra) 
75 ex Kap Arkona 16/10.

20.Alfågel (Clangula hyemalis) 
10 ex Kap Arkona 16/10.

21.Knipa (Bucephala clangula) 
1 1k hane Glewitzer färjeläge 18/10.

22.Storskrake (Mergus merganser) 
2 hane Nonnensee 15/10 och 1 hona Prora 16/10.

23.Småskrake (Mergus serrator) 
Enstaka sedda längs kusten.
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24.Storlom (Gavia arctica) 
1 1k sträckande Kap Arkona 16/10.

25.Smådopping (Tachybaptus ruficollis) 
10 ex Nonnensee 15/10.

26.Svarthakedopping (Podiceps auritus) 
3 ex Kap Arkona 16/10.

27.Gråhakedopping (Podiceps grisegena) 
1 ex Kap Arkona 16/10.

28.Skäggdopping (Podiceps cristatus) 
Mindre antal sedda dagligen längs kusten.

29.Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
Allmän och sedd dagligen.

30.Gråhäger (Ardea cinerea) 
Mindre antal sedda dagligen.

31.Ägretthäger  (Ardea alba) 
15-20 ex Nonnensee 15/10 och 10 ex Zingst 17/10.
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32.Brun kärrhök (Circus aeruginosus) 
1 1k Nonnensee 15/10.

33.Duvhök (Accipiter gentilis) 
2 ex i området kring Aventoft 3-4/10.

34.Röd glada (Milvus milvus) 
1 ex Nonnensse 15/10 och 1 ex längs vägen 17/10.

35.Havsörn (Haliaeetus albicilla) 
1 ad Nonnesee 15/10, 1 2-3k Ummannz 15/10 och 4-5 ex Zingst 17/10.

36.Fjällvråk (Buteo lagopus) 
2 ex Günzer see 17/10.

37.Ormvråk (Buteo buteo) 
Enstaka sedda dagligen.

38.Sothöna (Fulica atra) 
300 ex Nonnensee 15/10 och 5 ex Glewitzer färjeläge 18/10.

39.Trana (Grus grus) 
Sedd dagligen i stora mängder. Flest sågs vid Günzer see 17/10 (ca 3 000 ex) och mellan 
10-15 000 ex som kom in för övernattning vid Zingst 17/10. 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40.Ljungpipare (Pluvialis apricaria) 
4 ex sträckande Prerow 17/10.

41.Kustpipare (Pluvialis squatarola) 
75 ex Pritzwald 18/10.

42.Tofsvipa (Vanellus vanellus) 
250 ex Nonnensee 15/10, 1 500 ex Ummannz 15/10, 500 ex Zingst 17/10 och 800 ex Pritzwald 
18/10.

43.Storspov (Numenius arquata) 
1 ex Ummannz 15/10 och 1 ex Pritzwald 18/10.

44.Kärrsnäppa (Calidris alpina) 
5 ex Ummannz 15/10, 100 ex Zingst 17/10 och 100 ex Pritzwald 18/10.

45.Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) 
Allmän och sedd dagligen.

46.Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus) 
2 ex Sassnitz 15/10, 4-5 ex Prora 16/10 och 4 ex sträckande Kap Arkona 16/10.

47.Fiskmås (Larus canus) 
Mindre antal noterade dagligen.

48.Gråtrut (Larus argentatus) 
Allmän och sedd dagligen.
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49.Kaspisk trut (Larus cachinnans) 
1 1k Kap Arkona 16/10 och 1 ad + 1 2k Prerow 17/10.

50.Silltrut (Larus fuscus) 
1 1k sträckande Kap Arkona 16/10.

51.Havstrut (Larus marinus) 
Mindre antal noterade dagligen.

52.Tamduva (Columba livia) 
Enstaka noterade längs vägen.

53.Ringduva (Columba palumbus) 
Noterade dagligen i mindre antal.

54.Kungsfiskare (Alcedo atthis) 
2 ex Bergen auf Rügen 16/10 och 1 ex Pritzwald 18/10. 

55.St. hackspett (Dendrocopos major) 
1 ex Prora 16/10 och 1 ex längs vägen till Kap Arkona 16/10.

56.Tornfalk (Falco tinnunculus) 
Enstaka noterade dagligen.

57.Stenfalk (Falco columbarius) 
1 ex Aventoft 3.10, 1 ex Speicherbecken 4.10 och 1 ex Aventoft 5.10

58.Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) 
1 ad Aventoft 3.10, 1 ad hona Speicherbecken 4.10 och 1 ex Norresø 5.10

59.Nötskrika (Garrulus glandarius)  
1 ex Prora 16/10 och 1 ex längs vägen till Stubbenkammer 16/10.

60.Skata (Pica pica) 
Sedd dagligen i mindre antal längs vägen.

61.Kaja (Corvus monedula) 
Tämligen allmän och sedd dagligen längs vägen.

62.Råka (Corvus frugilegus) 
Tämligen allmän och sedd dagligen längs vägen.

63.Svartkråka (Corvus corone corone) 
Enda observationen av 3 ex längs vägen till Stubbenkammer 16/10.
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64.Gråkråka (Corvus corone cornix) 
Allmän och sedd dagligen.

65.Korp (Corvus corax) 
Enskata sedda dagligen.

66.Skäggmes (Panurus biarmicus) 
Hördes i vassen vid Zingst 17/10.

67.Sånglärka (Alauda arvensis) 
Enstaka fåglar sedda dagligen.

68.Ladusvala (Hirundo rustica) 
10 ex Pritzwald 18/10.

69.Svartmes (Periparus ater) 
2-3 ex Kap Arkona 16/10. 

70.Entita (Poecile palustris) 
2-3 ex Stubbenkammer 16/10.

71.Blåmes (Cyanistes caeruleus) 
Tämligen allmän och sedd dagligen.

72.Talgoxe (Parus major) 
Tämligen allmän och sedd dagligen.

73.Stjärtmes (Aegithalos caudatus) 
Tämligen allmän längs kusten.

74.Nötväcka (Sitta europaea) 
2 ex Stubbenkammer 16/10 och 1 ex Stralsund 17/10.

75.Trädkrypare (Certhia familiaris) 
1 ex Prora 16/10, 1 ex Kap Arkona 16/10 och 1 ex Zingst 17/10. 

76.Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 
Enskata noterade dagligen.

77.Kungsfågel (Regulus regulus)  
Allmän och notera så gott som överallt dagligen. Störst antal sågs vid Kap Arkonas nordsida 
16/10 i lä av vinden. Här sågs fler 100 ex födosöka i trädridån ner mot havet.

78.Gransångare (Phylloscopus collybita) 
2 ex Nonnensee 15/10.
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79.Rödhake (Erithacus rubecula) 
Allmän och noterade dagligen. Störst antal såg på Kap Arkona 16/10 där 100-tals rastade i byn 
och ut mot fyrområdet.

80.Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) 
Enstaka sedda dagligen. Noterad kan bl.a. 1 ad hane som sjöng flitig vid Prora 16/10 och 1 
honfärgas inne i St. Nikolaikyrkan i Stralsund 17/10.

81.Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) 
4 hanar + 1 hona rastade i en hage vid Prerow 17/10. De födosökte i huvudsak på marken 
tillsammans i en gles flock.

82.Koltrast (Turdus merula)  
Tämligen allmän och noterad dagligen.

83.Björktrast (Turdus pilaris) 
1 ex Kap Arkona 16/10 och 30 ex Glewitzer färjeläge 18/10.

84.Taltrast (Turdus philomelos)  
Enstaka noterade nästan dagligen.

85.Rödvingtrast (Turdus iliacus) 
1 ex Zingst 17/10 och 1 ex Glewitzer färjeläge 18/10.

86.Dubbeltrast (Turdus viscivorus)  
3 ex  Prerow 17/10 och 1 ex Pritzwald 18/10.

87.Stare (Sturnus vulgaris) 
Allmän och stora flockar (några på ett par 1 000 ex) noterade födosökande dagligen längs 
vägen ute i odlingslandskapet.

88.Sädesärla (Motacilla alba)  
Enstaka noterade dagligen.

89.Ängspiplärka (Anthus pratensis) 
Allmän och noterade dagligen.

90.Gulsparv (Emberiza citrinella) 
Noterad dagligen i mindre antal.

91.Sävsprav (Emberiza schoeniclus) 
Fåtalig och endast 2 ex Nonnensee 15/10, 1 ex Glewitzer färjeläge 18/10 och 2 ex Pritzwald 
18/10.

92.Bofink (Fringilla coelebs) 
Tämligen allmän främst i skogen vid Jasmund nationalpark och Stubbenkammer.
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93.Bergfink (Fringilla montifringilla) 
Tämligen allmän främst i skogen vid Jasmund nationalpark och Stubbenkammer.

94.Domherre (Pyrrhula pyrrhula) 
1 hane Kap Arkona 16/10 och 1 ex Pritzwald 18/10.

95.Grönfink (Chloris chloris) 
Noterad i mindre antal nästan dagligen.

96.M. korsnäbb (Loxia curvirostra) 
10 ex Stubbenkammer 16/10. 

97.Grönsiska (Carduelis spinus) 
Noterade nästan dagligen - allmän på Zudarhalvön 18/10.

98.Steglits (Carduelis carduelis)  
4-5 ex Kap Arkona 16/10 och 35 ex i en flock vid Glewitzer färjeläge 18/10.

99.Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) 
1 ex Ummannz 15/10 och 1 ex Glewitzer färjeläge 18/10.

100.Gråsparv (Passer domesticus)  
Allmän och noterade dagligen.

101.Pilfink (Passer montanus) 
Allmän och noterade dagligen.
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