Naturtyp: Hårdgjorda ytor, ruderatmark och hav

Simrishamns hamn

Ekonomiska kartan: 2E1b

41 Simrishamns hamn
Hamnen kan ju knappast betraktas som ett naturområde, men är icke desto mindre ett eldorado för fågelskådare. Höstens sjöfågelsträck är många gånger nästan overkligt storslaget och under vinterhalvåret lockar mångfalden av udda måsfågelarter.
Simrishamn lär vara Sveriges största fiskehamn räknat
på värdet av landad fångst. Spill från de många trålarna
och fiskindustrin drar tidvis till sig ett myller av trutar och
måsar. På senare tid har det i södra Sverige börjat dyka
upp trutar från central- och sydeuropa, kaspisk trut och
medelhavstrut, och Simrishamn har blivit trutälskarnas
Mekka. Bland de många måsfåglarna hittas ofta även andra sällsyntheter, bland andra svarthuvad mås, ismås (dec
2008, enda fyndet i Skåne!) och vittrut.
Vintertid, speciellt under köldperioder då isen lägger
sig på insjöarna, fylls hamnbassängen av övervintrande
änder. Vigg dominerar, men i flockarna kan man ofta hitta
en och annan bergand, brunand eller salskrake. Flera smådoppingar ses varje vinter, medan alkekungen är en mera
sällsynt gäst.

När hösten närmar sig börjar det stora skådespelet. Från
slutet av juli och nästan fram till juletid lämnar hundratusentals änder, gäss och måsfåglar sina häckplatser i
Nordeuropa. En stor del av dessa passerar genom Östersjön och förbi Österlens kust, där Simrishamn är en av
Sveriges bästa lokaler för sjöfågelskådning. Rariteter och
mindre vanliga fåglar är regelbundna inslag i flyttfågelströmmen. Bland ejdrarna ses varje år någon eller några
praktejdrar, dvärgmåsar passerar ibland i stora antal, labbar och lommar likaså, särskilt vid hårda pålandsvindar.
Vitnäbbad och svartnäbbad islom, alförrädare, tärnmås,
fjällabb, bredstjärtad labb och storlabb är fler exempel på
ovanliga fåglar som setts från hamnen.
Bland häckande småfåglar kan svart rödstjärt nämnas och
bland tillfälliga gäster utmärker sig tofslärkan.

Medelhavstrut och dvärgmås (ovan t.h.)
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Prutgäss

Motstående sida: Ismås
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Ejdrar

Motstående sida: Salskrake
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