
Vårskådning på Öland, torsdagen 1 maj – söndagen 4 maj 2008 
 
Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén 
Deltagare: Linus Grönvall, Roger Grönvall, Björn Lindkvist, David Border,  
Peter Border, Ernst Rydén, Larre Hernander, Gunilla Lundborg, Gunveig Karlsson, 
Ulla Karlström, Birgitta Hedlund och Gösta Ståhlberg. 
 
Torsdag 1 maj 
Efter en nedfärd med en hel del regnskurar stannade vi till för lunch söder om 
Ringarum och kunde där kryssa av rödvingetrast och trädlärka.  
Väl framme vid Ottenby är vädret fint och vi ser en mängd småfåglar i Fyrträdgården. 
Vi får vår första observation av citronärla, en hona visar sig i fuktmarken nedom 
fyren.  
Därefter görs ett första misslyckat försök att hitta taigasångaren som rapporterats i 
Södra lunden, och tyvärr gäckar den oss vid ytterligare ett par tillfällen. Söder om 
vägen mellan Ottenby och Ås exponerar sig en svarthakad buskskvätta. En härfågel 
hade rapporterats på alvarmarken norr om vandrarhemmet  i Ås, där vi sedan 
kommer att bo under resan. Vid det andra försöket får vi syn på den spektakulära 
fågeln, när den rör sig på marken under ivrigt födosök. 
På väg till middagsrestaurangen får vi som final på första dagens skådning en 
mycket fin observation av en jorduggla jagande över ett fält. I kvällsljuset avtecknar 
den sig mycket ljus mot den mörkgröna brodden på åkern. 
Vid artgenomgången som avslutar den första givande resedagen kunde vi räkna in 
totalt 85 arter. 
  
Fredag 2 maj 
Morgonen därpå möter med dis och ett ganska ihärdigt duggregn vilket gör att det 
inledande besöket vid Södra Udden blir ganska kort. Trots vädret upptäcktes dock en 
lappsparvhanne. Vi åker istället norrut mot Eckels udde, som också är ganska 
ogästvänligt, men vi hinner i alla fall notera att skärfläckan kommit på plats. Nästa 
stopp görs vid Beijershamn. Regnet har nu upphört, och vi får omedelbart syn på 
halsbands-flugsnapparen i björkarna vid parkeringen. En stund senare hörs en gök 
flyga runt och ropa och de karaktäristiska knäppningarna avslöjar att en näktergal 
finns i närheten. Det behöver knappast nämnas att humöret stiger åtskilliga grader 
bland deltagarna. 
 
Därefter korsar vi ön och åker norrut till Kapelludden för att spana efter  en rödhuvad 
dykand. Dykanden ligger på ganska långt avstånd, men alla får ändå tillfälle att se 
den. 
 
Vi fortsätter sedan vidare norrut och åker ut mot Lillholm vid Södra Greda för att 
eventuellt kunna plocka in den ägretthäger som observerats där.  Vi får syn på den 
precis när den lyfter vi och kan följa den en bra bit när den flyger iväg inåt land med 
den vita fjäderdräkten glänsande i solskenet.  
På samma lokal får vi också tillfälle att beskåda en fin ringtrast som först gömmer sig 
i ett busksnår men sedan flyger upp och visar sig fint i toppen av en tall. 
 
Efter lunch åker vi till Djurstadsträsk, där ängshök normalt häckar och från tornet får 
vi uppleva en av resans verkliga höjdpunkter, när vi kan se tre hökar, två honor och 
en hanne,  i sin fjädrande lätta flykt över det stora vassfältet. 



Bakom tornet i lövskogen hörs samtidigt den första gransångaren. 
 
En kort bit söderut, vid Petgärde träsk häckar pungmes. Vi kan beundra dess 
märkliga bobygge hängande i en björk, ett nybyggt placerat ett par meter från 
fjolårets bo, men byggmästarna själva vill dock inte glädja oss med sin närvaro. 
Vi går ut mot tornet ett par hundra meter längre ut. Där får vi åter se ängshök, två 
hannar, varav en sannolikt samma som tidigare observerats vid Djurstadsträsk samt 
en mycket ljus börringevråk, sittande i en tall på andra sidan vassområdet.     
Vi noterar också ett par gråhakedoppingar som har sitt bo i vasskanten.  
 
Sent på eftermiddagen stannar vi till för att granska en flock vadare som går på ett 
fält väster om kyrkan i Ås. Det visar sig framför allt innehålla ljungpipare, men även 5 
st fjällpipare. 
 
Efter denna minst sagt fullmatade skådardag väljer halva sällskapet därefter att stiga 
av vid vandrarhemmet, medan övriga gör ett kvällsbesök vid Södra Lundsjön. Vi får 
inte höra den vassångare som hade rapporterats, men däremot smådopping, 
rörsångare och en kattuggla ropande på lite avstånd. Dessutom kommer ett väldigt 
stäck av vitkindade gäss, Hasse uppskattar att det innehåller minst 10.000  individer. 
 
Lördag 3 maj 
Vi börjar vid Ottenby för att titta på sträck. Det är fint väder, men dimbankarna ligger 
ganska täta så vi väljer att i stället promenera mot Södra Lundsjön och kan då 
avlyssna en gräshoppsångare. Vi gör därefter ett andra besök vid Eckels udde, där 
det är gott om vadare; skärfläcka, svartsnäppa och kärrsnäppa. Bland skrattmåsarna 
finns och ett ganska stort antal dvärgmåsar.  
Nästa stopp blir vid Risinge hamn, där man normalt brukar hitta skäggmes. Vi får 
också efter en stunds spanande se några exemplar som visar sig i korta flykter över 
vassen. Där bjuds vi för övrigt på resans andra observation av ringtrast. Fågeln  
exponerar sig fint i toppen på en björk.   
 
Därefter vänder vi snabbt söderut igen mot Kungsgården vid Ottenby där en 
ortolansparv och en gulhämpling dragit till sig en stor samling skådare. 
Ortolansparven, en fin hanne, visar upp sig generöst, medan gulhämplingen tyvärr 
bara hinner uppfattas av ett par av deltagarna. 
 
Den fortsatta resan går norrut på östra sidan och ganska snart möter vi regnskurar. 
Vi stannar vid Bläsinge hamn för att spana efter vitnäbbad islom, dock utan framgång 
i den ganska dåliga sikten. 
 
På vägen tillbaka söderut görs ett längre stopp vid Seby, en mycket fin lokal, en 
grund vik med dyig botten innanför ett lågt rev med sten och grus. Där vi bjuds på ett 
fint  smörgåsbord av vadare; bl.a. gluttsnäppa, kärrsnäppa, brushane, svartsnäppa 
och  roskarl. Några rödspovar kan omedelbart jämföras med en myrspov några meter 
bort. Ett par flockar av småspov passerar också. 
Plötsligt får vi se en stor uggla flyga över viken. Den ger ett mörkt intryck och första 
bestämningen blir hornuggla. Ugglan slår emellertid ned på en stolpe en bit bort och 
det blir möjligt att närmare granska ansiktsteckningen, som ger beskedet att vi fått 
resans andra observation av jorduggla. Två av deltagarna hade dock tidigare samma 
morgon sett en hornuggla ute på Södra udden. 



 
Vi lägger middagen lite tidigare och besöker senare på kvällen åter Södra udden.  
Då får de i gruppen som inte redan på fredagen lyckats se den svartbenta 
strandpiparen en ny möjlighet. Dessutom visar sig en flyttande norrlandsfågel, som 
efter ganska  livlig diskussion inom gruppen slutligen bestäms till en hona av 
videsparv. 
Vi får också vår tredje observation av citronärla, detta exemplar är en fint utfärgad 
hanne. 
 
Söndag 4 maj 
Det är vackert väder och ljummet i luften, men dimbankar skymmer vid fyren. Vi 
väljer då att lyssna av skogen runt Södra Lundsjön och hittar ytterligare några arter 
till listan, bl.a. nötväcka och större hackspett. Från tornet ser vi också smådoppingen  
ute på vattenspegeln. 
Därefter väljer vi att åka till vandrarhemmet för att packa och städa ur rummen.  
Medan vi förgäves spanar efter en turturduva som setts flyga från Ås kyrka ropas örn 
ut från parkeringen vid vandrarhemmet. Det är två havsörnar. Den ena flyger rakt 
norrut, medan den andra cirklar runt omgiven av en ormvråk, en sparvhök och en 
tornfalk.  
 
Hemresan inleds därefter med ett avslutande besök nere vid fyren. 
Hasse, som närmast garanterat oss att få se en blåhake, kan andas ut då en praktfull 
hanne visar sig bakom Fågel Blå.  
På hemväg tar vi lunchstoppet vid Beijershamn där det görs en observation av två 
backsvalor, vilket kompletterar den förväntade samlingen av svalor.  
Middagspausen blir vid Stavsjö, där den sista genomgången av artlistan visar att vi 
observerat totalt 150 arter, vilket är ett mycket bra resultat i början av maj.   
Vi enas om att vi haft en mycket lyckad resa och att turligt nog det mesta av 
regnandet drabbat oss under transporterna mellan de många lokalerna.  
 
Bland alla observationer kan man speciellt nämna följande 10 arter som de mest 
intressanta; rödhuvad dykand, ägretthäger, ängshök, svartbent strandpipare, 
härfågel, citronärla, blåhake, lappsparv, ortolansparv och videsparv.     
 
Birgitta Hedlund & Gösta Ståhlberg 


