
Öland 16-19 oktober 2008 med svartvingad vadarsvala och mindre gulbena 
 
Resan avgick från Liljeholmen med stor buss och busschaufför Staffan torsdag den 16 
oktober. Reseledare var Henrik Waldenström och Rolf Vestberg och totalt hade 20 ”stofare” 
anslutit. Vi hade duggregn i stort sett hela vägen till Öland.  
 
Fredagen började med sträckskådning nere vid Ottenby på Södra udden. Vi fick fina obsar på 
två jaktfalkar  som en längre tid hållit till på udden och dessutom fanns där en svartvingad 
vadarsvala. Ett stort antal fjällvråkar kunde avnjutas och naturligtvis också dessa mängder 
med vitkindadegäss och prutgäss. Bussen fortsatte mot Sebybadet där vi fick lite lä för den 
hårda västliga vinden. 10 fjällvråkar ryttlade samtidigt över markerna.  
Obligatoriskt besök i Stenåsa för eventuella inköp. Det blev därefter omröstning om vi alla 
ville åka över till fastlandet då ett larm på mindre gulbena kommit från Hagbyhamn söder 
om Kalmar. Alla ville och Staffan körde på sitt första ”drag” med den äran. Gulbenan visade 
upp sig fint tillsammans med andra vadare. 
Åter till Öland och på väg till Mörbylånga fick vi se rapphöns för andra gången denna dag. 
I Mörbylånga fanns minst 20 turkduvor som kalasade på vad som såg ut rester från 
majsodlingar. 
 
Lördag morgon startade skådningen vid udden och stora mängder sparvhök kom flygande 
över fälten. Gruppen kom väldigt nära en ung jaktfalk och vi kunde noga studera detaljer i 
dräkten. 
På väg till Gräsgårds hamn fick vi åter se rapphöns. På piren i hamnen gick två 
skärsnäppor och en skärpiplärka.  Nästa ställe som vi besökte var Skärlöv. I strandkanten  
drog vi upp en morkulla och på väg från Skärlöv sågs ännu fler rapphöns. Dagen avslutades i 
Risinge hamn där en pilgrimsfalkhona satt på piren och i vassarna hördes skäggmes. 
 
Det blåste mycket hård västlig vind söndag morgon. Staffan parkerade bussen vid Södra 
udden så bra att vi fick hyggligt med lä. Nya arter vid udden var smålom, tordmule, sillgrissla 
och en blå kärrhökshanne. De i gruppen som inte sett vadarsvalan så bra kunde nu se den 
riktigt ordentligt. Vi tog därefter en promenad i Södra lunden. En kvardröjande ladusvala  
flög upp. Inne i lunden fanns en smalnäbbad nötkråka och vi såg ytterligare en hanne 
blåhök. Lunch intogs vid Sebybadet, På grund av den hårda vinden besöktes inte Beijers 
hamn men vi gjorde ett försök vid Stora Rör på västsidan innan vi startade hemfärden. 
Totalt sågs 110 arter. De fåglar som sågs på väg till och från Hagbyhamn på fastlandssidan 
och i hamnen är inte medräknade. Vi har under helgen sett tusentals vitkindade gäss, många 
fjällvråkar och sparvhökar och kungsfåglar har funnits i stort sett överallt. 
Staffan avtackades med Fågelguiden och välkomnades till Stof för flera exkursioner. 


