
Ölandsresan 19-22 maj 2016 

 

Text: Håkan Steen 

 

Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: 

Anne-Charlotte Bergenheim 

 

Torsdag 19 maj 

Nio deltagare och reseledarna/guiderna Erik Peurell och Marianne Dannbeck samlades vid 

Liljeholmens tunnelbanestation klockan åtta på morgonen. Det var en märklig och väldigt härlig 

känsla att vara på väg till samlingen för en skådarresa till Öland och inte på väg till jobbet, likt de 

flesta andra vi trängdes med denna vanliga vardagsmorgon. 

 

Efter en rask och effektiv inpackning rullade vi iväg i en minibuss och en personbil prick klockan 

åtta. Skådandet började naturligtvis omedelbart, men gick ganska trögt. En damm väster om vägen 

strax före Nyköping brukar innehålla rörhöna, men vi såg ingen. 

Däremot ryttlade en tornfalk fint intill vägen när vi svängde av mot Färgaregården vid Norrköping, 

för att förhoppningsvis få se kungsfiskare i Motala ström. Vi åt matsäck i solen, men gick bet på 

kungsfiskaren. Kul dock med alla förbipasserande som frågade vad vi tittade efter. Det märks att 

många är intresserade av fåglar, fågelskådning och fågelskådare. 

 

Från bil/bussfönstren prickade vi av en rödglada på väg till nästa stopp, där E22 passerar över 

Emån, vilket är ett pålitligt ställe för forsärla. Det blev bingo med fina närobsar av hur forsärleparet 

matade sina fyra flygga ungar, som vimsade omkring längs strandkanten. 

 

Därefter var fokus helt inställt på den silkeshäger som i flera dagar stolpat omkring i en pöl vid 

Bläsinge hamn, på Ölands östra kust  i höjd med Färjestaden. Skulle den vara kvar? Vi åkte raka 

spåret dit, och där var den och gav hela fem av deltagarna livskryss! Kul att se den jaga småfisk 

tillsammans med en gråhäger och få notera hur mycket större gråhägern är. Här hade vi bland annat 



även gravand, havsörn, silvertärna och gulärla. 

 

Silkeshägern vid Bläsinge sänker sina vita vingar och visar upp en av sina gula fossingar. Foto: 

Anne-Charlotte Bergenheim. 

 

Sedan blev det inkvartering på vandrarhemmet Stora Frögården, som var logi för denna resa även 

förra året, innan vi gick bortåt Beijershamnshållet och spanade in två stora och gråluddiga 

hornuggleungar som försökte göra sig osynliga i en tall vid Haga Park Camping. Vid Haga Park 

hade även rapporterats gulhämpling och lundsångare. Lundsångaren fick vi höra och ett ögonblick 

även en rosenfink, innan en järnsparv blandade sig i leken och förvirrade ganska ordentligt. Men vi 

var säkra på att den vi hört först var lundsångare. Den fortsatte också att rapporteras av många 

skådare efter oss. Gulhämplingen då? Nix. 

 



Hornugglans horn börjar synas redan när den fortfarande är ganska dunig. Foto: Anne-Charlotte 

Bergenheim 

 

Eftersom väderprognoserna pekade mot att bästa chansen för nattsångarlyssning skulle vara redan 

första kvällen, gjorde vi en kvällstur som började vid Penåsa på Alvaret. I skymningen hördes såväl 

taltrast som dubbeltrast och rödvingetrast. Och även när solen hade gått ner fortsatte gökarna att 

gala intensivt i alla väderstreck. Samtidigt spelade minst två nattskärror och över våra huvuden drog 

knorrande morkullor och spelflygande enkelbeckasiner hit och dit. Lägg till månskenet och inse att 

det var en magisk fågelkväll, ett slags komboupplevelse som känns typisk för Öland. Här kan det bli 

mycket på en gång, inte sällan i oväntade kombinationer. Under nattrundturen stannade vi dessutom 

till vid Alby, Skärlöv och Torngård. Utdelningen på nattsångare var klen, men vi hörde bland annat 

näktergal, storspov, vattenrall och kattuggla. 

 

Fredag 20 maj 

På grund av den sena nattsångarturen fick vi lite av en sovmorgon, men ett par av oss fick en 

kickstart med sjungande halsbandsflugsnappare redan vid parkeringsplatsen vid vandrarhemmet. 

Vädret var klart, stilla och milt och vi började vid Beijershamn där vi omedelbart hörde ett par 

härmsångare, som skulle visa sig bli en av resans karaktärsarter. Där hade vi bland annat även 

skedand, småtärna och snatterand, men framför allt tittade vi förstås efter vadare och fick se större 

strandpipare, brushane, strandskata, mosnäppa, myrsnäppa, gluttsnäppa, skärfläcka, kustpipare, 

myrspov och kärrsnäppa. Ute över Kalmarsunds vatten drog stora sträck av prutgäss mot norr. 

 



Prutgäss över Kalmarsund. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim. 

 

Nästa stopp blev Västerstadsviken i Eckelsudde naturreservat där vi på mycket nära håll kunde 

studera småsnäppa och mosnäppa. Mycket lärorikt att få se dem nära och tillsammans och lära sig 

skillnaderna, som i en fågelbok i livesändning. Här fanns bland annat också roskarl, småspov, 

stjärtand och myrsnäppa. Tack och lov vände sig någon skådare in mot land och plötsligt hojtades 

det : ”Jorduggla!” En ståtlig jorduggla flög fram och åter över strandängarna och visade upp sig 

som om den fått betalt. Vi fick tydligt se både över- och undersida innan den satte sig i en enbuske 

inom synhåll. Även detta var en spännande Ölandskombo, med små arktiska vadare och jorduggla 

samtidigt och alldeles inpå oss. 

 



Det kan iblad vara lurigt att skilja jorduggla och hornuggla åt i flykten, men här syns jordugglans 

svarta vingspetsar tydligt. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim. 

 

I Degerhamn finns en liten fågelsjö som nås via vandringsleden ”Bergsstigen”, med rester av 

kalkbrott och gamla fältugnar. Här fick vi bland annat smådopping, svarthakedopping och brunand, 

men inte förväntad gråhakedopping. 

 

Ett larm på stäpphök förde oss till Ottenby Kungsgård och så småningom till Sibyllas jaktstuga i 

Ottenby. Efter några korta förflyttningar fick vi se den mycket fint. Ett tag skruvade den sig upp 

över fältet tillsammans med en bivråk och samtidigt kunde vi – mitt på blanka eftermiddagen – höra 

kornknarrens ”krex krex”. Ännu en speciell öländsk komboupplevelse. 

 

Vid Sebybadet prickade vi av två smalnäbbade simsnäppor, som hållit till där länge. Vi kunde även 

på nära håll beundra en honfärgad mindre flugsnappare. På tvärvägen tillbaka till västra sidan 

hittade vi en ängshökshanne, som vi fått tips om på parkeringsplatsen vid Seby. Även denna 

kärrhök kunde studeras noga när den flög mycket fint över ängarna. 

 

På kvällen lyxade vi till det med middag på Stora Frögårdens restaurang. Litet dyrare, men bra 

mycket godare än pizza. Inte många vandrarhem som kan skryta med ett sådant kök. 

 

Lördag 21 maj 

Tredje dagen var det avfärd redan klockan 4.30 för att ha bra chans på höksångare i snåren just 

söder om Karl X:s mur, innan vi skulle ta oss an Ottenby lund.  Reseledare Eriks taktik visade sig 

lyckosam, för vi var först på plats och när vi försiktigt närmade oss fick vi både se och höra en 

höksångare sjunga högt upp en buske. Senare på morgonen, när folk hinner börja snoka i snåren, 

gömmer sig gärna höksångarna och blir mycket svåra att få se. Denna mycket fina obs blev 

dessutom Sverigekryss nummer 300 för en av deltagarna! 

 



Höksångarens gula öga såg vi bra i fint medljus vid Karl X:s mur. Foto: Håkan Steen. 

 

Sedan drog vi ner till Ottenby lund och Schäferiängarna. På ängarna såg vi bland annat rödspov, 

storspov och kustpipare, och sedan gick vi in i lunden i jakt på halsbandsflugsnappare och mindre 

flugsnappare. I den nästan öronbedövande sången av härmsångare, näktergal, grönsångare och 

gransångare fick vi till slut höra båda de eftersökta flugsnappaarterna. Halsbandsflugsnapparen var 

svårflirtad men de flesta av oss fick slut höra dess märkliga, liksom insugande, lockläte. Den sjöng 

även några strofer och några fick se den lämna hålet på en holk. Oklart om den häckade där eller 

bara var på undersökningsbesök. 

 

Den mindre flugsnapparen var välvilligare. Först hörde vi den sjunga ihärdigt och vackert uppe i 

lövverket, samtidigt som den oavbrutet flyttade sig hit och dit. Men så fick vi se den fint, och 

överraskande nog satt den säkert en minut fullt synlig på en solbelyst gren mindre än tio meter bort 

och visade sin orange strupe. Där fick många chansen till fina fotografier och Erik, som sett en hel 

del, utbrast: ”Bästa obsen på mindre flug någonsin!”. 

 



Mindre flugsnapparen i Södra Lunden bjöd på en sällan skådad uppvisning med fullfjädrad sång. 

Foto: Monica Ahlberg. 

 

Ett besök nere vid Södra udden gav bland annat småskrake, grå flugsnappare, dvärgmås samt en 

väldigt fin obs på en rosenfinkhona i fyrträdgården. 

 



 

En rosenfinkshona som åt maskrosfrön vållade visst huvudbry innan artbestämningen kunde säkras. 

Foto: Monica Ahlberg. 

 

Efter att förgäves sökt gulhämpling vid Kungsgården drog vi till Görans dämme för lunch och 

målarten svarttärna, som visade sig vara hemma som den skulle. Görans dämme bjöd dessutom på 

bland annat ängshök, fiskgjuse, snatterand och rödglada. 

 

Ingen Ölandsresa utan besök vid Fågelbokhandeln i Stenåsa. Vid Stenåsabanet hade vi dessförinnan 

havsörn, många roskarlar, större strandpipare, kärrsnäppa, mosnäppa, tornfalk och naturligtvis flera 

härmsångare. Södra Öland måste vara världens härmsångartätaste plats, i alla fall just dessa dagar. 

 

Det soliga vädret ersattes på eftermiddagen av moln och blåst när vi vid Mörbylånga 

sockerbruksdammar spanade in rörhöna, rörsångare, skedand och på nära håll gråhakedopping som 

låg på bo. 

 

Söndag 22 maj 

Vi packade och städade och var iväg strax före klockan sex. Eftersom gulhämpling åter rapporterats 

vid Haga Park, ett stenkast bort, så beslutade vi att ge den en chans till trots att den svikit oss gång 

på gång. Och si, efter att ha vankat omkring bland husvagnar och campingstugor hörde vi klirrande 

sång högt uppifrån ett träd och där på en naken gren satt den lille gule och sjöng! 

 



Trägen vinner. Till slut visade gulhäplngen upp sig ordentligt och bjöd även på fin sång. Foto: 

Monica Ahlberg. 

 

Efter att ha sett oss mätta på denna gäckande fågel gjorde vi ett fåfängt försök på en utlarmad 

turturduva vid Segerstad. Därefter drog vi till Petgärde träsk, där envishet åter betalade sig. Från 

fågeltornet hörde vi efter mycket lyssnande och spanande platsens målart, nämligen pungmes. Erik 

lyckades till och med få syn på ett bobygge där vi kunde se hanen hoppa in och ut i det nästan 

färdigbyggda och väldigt imponerande boet. Vid Petgärde hade vi bland annat även göktyta, 

kärrsångare, gråsiska, domherre och rosenfink. 

 

Sista stoppet innan vi lämnade ön blev Kapelludden med bland annat rödspov, kornknarr, kricka, 

trana, småspov och – ja, vad trodde ni – härmsångare förstås. 

 

Sammanlagt hade vi 150 arter på resan, varav fyra bara obsades på fastlandet (drillsnäppa, forsärla, 

trädkrypare och en skäggdopping, som retfullt visade sig först efter att vi passerat brons krön på väg 

västerut). Gök, gravand, härmsångare och näktergal får väl utnämnas till karaktärsarter. Märkligt 

nog hade vi bara någon enstaka svartvit flugsnappare. 

 

Ett år till nästa Ölandsresa! Kan man boka plats nu? 



Pungmeshannen bygger ett öppet bo som om det faller honan i smaken hon hjälper till att bygga 

färdigt ingångsröret till. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim. 



Deltagare på Ölandsresan 2016 var stående från vänster: Karin hendahl, Ann-Charlotte Bergenheim, 

Staffan Bergsmark,Erik Peurell, Marianne Dannbeck, Anders Zetterlund, Annika Morberg, Kerstin 

Nordenadler och Anita Melin. Knästående Håkan Steen och Monica Ahlberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artlista. Totalt 150 arter, varav 146 på Öland. 
 

 

Kursiv/fet = målarter angivna i programmet 

Fet = rariteter av olika kaliber 

F, 1, 2, 3, 4 = sedd på Fastlandet, torsdag, fredag, lördag, söndag 

 
Knölsvan 1, 2, 3, 4 
Sångsvan F, 3 
Grågås 1, 2, 3, 4 
Kanadagås 2, 3 
Vitkindad gås 2, 3, 4 
Prutgås 2 
Gravand 1, 2, 3, 4 
Snatterand 1, 2, 3, 4 
Kricka 2, 4 
Gräsand 1, 2, 3, 4 
Stjärtand 2 
Skedand 2, 3, 4 
Brunand 2 
Vigg 3 
Ejder 2, 3, 4 
Knipa F, 3 
Småskrake 3 
Storskrake 3 
Rapphöna 4 
Fasan 3   
Smådopping 2 
Skäggdopping F 
Gråhakedopping 3 
Svarthakedopping 2 
Storskarv 1, 2, 3, 4 
Silkeshäger 1 
Gråhäger 1, 2, 3, 4 
Bivråk 2, 3 
Röd glada F, 3, 4 
Havsörn F, 1, 2, 3, 4 
Brun kärrhök 1, 2, 3, 4 
Ängshök 2 
Stäpphök 2 
Sparvhök 2 
Ormvråk 1, 2, 3, 4 
Fiskgjuse 3 
Tornfalk F, 3 
Vattenrall 1   
Kornknarr 2, 4 
Rörhöna 3 
Sothöna 2, 3 
Trana F, 2, 3, 4 
Strandskata 2, 3, 4 
Skärfläcka 2, 3, 4 
Större strandpipare 2, 3, 4 
Kustpipare 2, 3 
Tofsvipa 1, 2, 3, 4 
Kustsnäppa 2 
Småsnäppa 2 
Mosnäppa 2, 3 
 
 

Spovsnäppa 2 
Kärrsnäppa 2, 3 
Myrsnäppa 2 
Brushane 2, 3 
Enkelbeckasin 1, 2, 3, 4 
Morkulla 1, 2 
Rödspov 3, 4 
Myrspov 2 
Småspov 2, 4 
Storspov 3, 4 
Rödbena 2, 3, 4 
Gluttsnäppa 2 
Drillsnäppa F 
Roskarl 2, 3 
Smalnäbbad simsnäppa 2 
Dvärgmås 3 
Skrattmås 1, 2, 3, 4 
Fiskmås 1, 2, 3, 4 
Silltrut 2 
Gråtrut 1, 2, 3, 4 
Havstrut F, 3, 4 
Skräntärna F, 3 
Fisktärna 2, 3, 4 
Silvertärna 1, 2, 3, 4 
Småtärna 2, 3, 4 
Svarttärna 3 
Tamduva 1, 2, 3, 4 
Skogsduva F, 3 
Ringduva 1, 2, 3, 4 
Gök 1, 2, 3, 4 
Kattuggla 1, 3 
Hornuggla 1, 4 
Jorduggla 2 
Nattskärra 1 
Tornseglare F, 2, 3, 4 
Göktyta 2, 3, 4 
Större hackspett 1, 2, 3 
Sånglärka 1, 2, 3, 4 
Backsvala 2, 3 
Ladusvala 1, 2, 3, 4 
Hussvala 1, 2, 3, 4 
Trädpiplärka 2, 3 
Ängspiplärka 2, 3, 4 
Gulärla 1, 2, 3, 4 
Forsärla F 
Sädesärla 1, 2, 3, 4 
Gärdsmyg F, 2, 3 
Järnsparv 1, 2, 3 
Rödhake 1, 2, 3 
Näktergal 1, 2, 3, 4 

Rödstjärt 1, 2, 3 
Buskskvätta 1, 2, 3 
Stenskvätta 1, 2, 3, 4 
Koltrast 1, 2, 3, 4 
Björktrast 1, 2, 3, 4 
Taltrast 1, 3, 4 
Rödvingetrast 1 
Dubbeltrast 1 
Kärrsångare 4 
Rörsångare 2, 3 
Härmsångare 2, 3, 4 
Höksångare 3 
Ärtsångare 1, 2, 3, 4 
Törnsångare 1, 2, 3 
Trädgårdssångare F, 2, 3 
Svarthätta 1, 2, 3, 4 
Lundsångare 1 
Grönsångare 2, 3 
Gransångare 3, 4 
Lövsångare 1, 2, 3, 4 
Grå flugsnappare 2, 3 
Mindre flusnappare 2, 3 
Halsbandsflugsnappare 2, 3 
Svartvit flugsnappare F, 3 
Blåmes 1, 2, 3, 4 
Talgoxe 1, 2, 3, 4 
Nötväcka 3 
Trädkrypare F 
Pungmes 4 
Törnskata 2, 3 
Nötskrika 4 
Skata F, 2, 3 
Kaja 1, 2, 3, 4 
Råka 3 
Kråka 1, 2, 3, 4 
Korp F, 2, 4 
Stare 1, 2, 3, 4 
Gråsparv 1, 2, 3 
Pilfink 1, 2, 3 
Bofink 2, 3, 4 
Gulhämpling 4 
Grönfink 2, 3 
Steglits 2, 3 
Hämpling 1, 2, 3 
Gråsiska 4 
Rosenfink 1, 3, 4 
Domherre 4 
Stenknäck 3 
Gulsparv 1, 2, 3 
Sävsparv 1, 2, 3, 4 

 


