
StOFs ”tjejresa” till Öland 17-20 maj 2007 
 
Vid 8-snåret samlades 7 förhoppningsfulla tjejer/kvinnor vid Liljeholmen för att tillsammans med Gigi 
som färdledare ta oss till Öland. Innan avfärd hann vi prata lite med de skådare som åkte med Hasse och 
PG till Skåne och passa på att önska junioren Ivan lycka till – han åkte iväg med 299 arter på listan. 
 
Väl på Öland startade vi med att åka till Möckelmossen för att i bästa fall få se utlarmad vitvingad tärna. 
Och se, vi lyckades få fina obsar på den snygga tärnan innan den drog sig längre och längre norrut. Andra 
lokaler som besöktes under dagen var bl.a. Mörby reningsverk, där vi såg backsvalorna sitta prydligt i en 
lång rad på en tråd och Risinge hamn. Efter en middag på Kvarnen avslutade vi kvällen vid Ås för 
vakteljakt. Den lyckades inte, däremot fick vi höra kornknarr. 
 
Vårt logi denna gång var Södra Bruket. Och sämre kunde vi ha bott. Vi hade häckande stenknäck och 
sjungande rosenfink utanför knuten. 
 
Fredagen startade vi med att titta på mindre flugsnappare vid Kungsgården. När vi sedan tagit oss ner till 
Ottenby kändes det som om alla Sveriges skådare var där samtidigt. Ute vid vindskyddet kunde man tro 
att det var drag på någon riktig raritet.  
 
Här kunde vi bl.a. tuba den stiliga svarta rödstjärten som satt på taket till en av fyrvaktarbostäderna. De 
eleganta småtärnorna som flög runt ute vid västrevet var inte riktigt lika enkla att få in i tuben.  
 
På väg till Albrunna gick vi över gärdena, det var ju arbetsdag och lastbilschaufförerna hängde på 
signalhornet när de såg någon gå efter bilvägen. Vid dammarna, på återvägen, tyckte vi att vi hörde 
pungmes, men konstaterade att det var en talgoxe som tyckte det var roligt att retas med oss.  
 
Under en längre period hade nu biätare larmats ett antal gånger vid Grönhögens camping och vissa av oss 
tyckte att skådningen vid Albrunna började dra ut på tiden. Så småningom fick vi i alla fall fart och tog 
oss till Grönhögen, och se, än var de små juvelerna kvar. Det var Sverigekryss för de flesta av oss och kul 
att se hur de handskades med humlorna de fångade. 
 
Halsbandsflugsnappare vill man ju alltid se när man är på Öland och Gråborg bjöd på flera stycken. Med 
lite tur har Gigi också lyckats pränta in i våra minnen hur den låter. Gigi bjöd oss också på en lite speciell 
obs. Vi hade sett väldigt lite rovfågel, men fick kompensation genom att få njuta av ett ängshökspar på 
nära håll.  
 
På lördagen blåste det rätt rejält, så vi valde att börja skådningen lite mer vindskyddat än nere i Ottenby. 
Det blev då Norra Lunden där vi bl.a. såg och hörde höksångaren. Lyckas den lura någon med sitt 
utseende? Lunchen intogs vid Seby badet. Det var inte så mycket fåglar att se där, de var som bortblåsta i 
den kraftiga vinden. Vid Görans dämme däremot var det både gott om fåglar och skådare. Där fick vi bl.a. 
se smalnäbbad simsnäppa, svarttärna och årta. För flera av oss var det en ny trevlig lokal. Kvällens 
middag intogs på Fågel Blå som kändes ovanligt stillsamt med tanke på alla tillresta skådare. Maten 
smakade i alla fall väldigt bra och vi kunde också konstatera att det blev en väldigt vacker kväll med en 
praktfull solnedgång. Som avslutning på kvällen letade vi återigen vaktel. Inte heller nu lyckades vi med 
den, men fick höra många kornknarrar, rapphönor och årets första gräshoppssångare. Den första flocken 
prutgäss flög också över oss i mörkret. 
 
Som avslutning på resan fick vi med tereksnäppan vid Seby badet och den svarthakade buskskvättan i 
Bejershamn. Dagen gav också ett otal prutgäss i stora flockar – härligt! Tror det blev 134 arter totalt på 
Öland.  
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