Ivriga stockholmsskådare. Åt vilket håll ska man titta? Det är ju fåglar överallt!

Foto: MA

Efter avprickning och välkomnande av ”ledningsgruppen” bestående av Henrik Waldenström
och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 14 med gamle bekante chauffören Björne
vid ratten och 30 både nya och gamla bekanta skådare bekvämt nedsjunkna i bussätena.
Henrik och Rolf passade på att informera om resans upplägg där ett viktigt inslag är
”artracet”. Alla som vill vara med satsar 20 kr på att gissa antal arter som ses från det vi
passerar mitten på Ölandsbron då ”krokodilkäftarna öppnas” (Henrik citat) fram till samma
punkt på återvägen. Detta klarades av innan vi nådde Ringarum där vi intog dagens middag.
Därefter vidtog Henriks genomgång via bussens videoskärm av de arter som det är troligt att
vi får se och alltså är bra att känna till ordentligt innan man börjar skåda på Öland.
Pedagogiskt och nyttigt!
Inkvartering på Ås vandrarhem.
Fredag. Väder: Dis och dimma, svag till måttlig sydlig vind. Lokaler före lunch: Södra udden,
Sandvik, Södra Lundsjön, Parkeringen vid Södra Lunden. Efter lunch: Enetri soptipp, Risinge
hamn, Sockerbruksdammarna vid Mörbylånga, Beijershamn, Stenåsabadet.
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Middag tillsammans med ”Göteborgsbussen” på Stenhusa..
Lördag. Väder: Sol, dimma, svag SO vind. Lokaler: Ottenby, Grönhögen, Eckelsudde,
Sebybadet, Gräsgårds hamn, Norra Lunden.
Middag på Kvarnen, även denna afton tillsammans med Göteborgsskådarna.
Söndag. Väder: Sol, 13 grader, måttlig vind. Lokaler: Ottenby, Kungstenarna, Skärlövs
hamn. Vi avslutade med en shoppingrunda i Naturbokhandeln i Stenåsa.
Några arter vid Ottenby: bläsgås, prutgås, gravand, snatterand, kricka, skedand, blå kärrhök
(1K), stenfalk, ljungpipare, kustpipare, sandlöpare, småsnäppa, myrspov, ladusvala,
varfågel, roskarl, fisktärna.
En storlom flög förbi med sin klassiska flyktprofil och havsörnarna höll koll på övriga fåglars
hälsotillstånd. Våra Göteborgskolleger fann en tajgasångare nära parkeringen. Plötsligt
tilldrog sig stenmuren till vänster om ”museet” ett ivrigt intresse. Där satt en hornuggla och
vilade! Den lät sig inte störas så lätt och blev därför ordentligt avporträtterad.

Va’ glor ni på, har ni inte sett en hornuggla förr? Jag behöver bara vila litet!
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När vi åter vände blickarna mot havet upptäcktes både skägg- och svarthakedopping. En
ung stäpphök lurade oss med på långpromenad över Schäferiängarna på fredagen
(skribenten med stödstövel och kryckor till hjälp) och vi lyckades få några fina obsar på den.
Vi stötte en dvärgbeckasin, så i år blev det bara en snabbobs av den arten. Stäpphöken sågs
alla tre dagarna. På lördagen satt den i ett träd på Schäferi och åt på ett byte och på
söndagen hade den en otroligt vacker flyguppvisning längs stranden bakom Bertils trädgård,
inte många meter från oss. Henrik gav oss även åskådlig undervisning i fåglars anatomi med
hjälp av en mycket död taltrast, som förtjänstfullt hölls upp av Rolf.

En appl….nä: Här demonstreras en död taltrast och hur den flög när den var i livet.

Foto: KN

Vid Enetri soptipp hade två tajgasångare rapporterats. Vi rasade ut ur bussen så snabbt vi
kunde och rusade in i kohagen och visst, där fnattade de omkring i träden i full fart, men
tyvärr lyckades de gömma sig effektivt innan alla hann se dem. Ingen idé att stanna kvar och
vänta, då de enligt uppgift brukar vara borta i upp till en timme.
Beijershamn bjöd på bl a pilgrimsfalk, större strandpipare, kustpipare, kärrsnäppa, brushane,
gluttsnäppa och gransångare.
Grönhögen är ett omtyckt habitat för svart rödstjärt och så även i år. Vi kom fram till att det
var ett tiotal som dök fram litet här och där i området runt den nedlagda trätoffelfabriken.
Flera flockar hämpling drog omkring bland ogräsen. I dammen låg bl a brunänder och
smådoppingar.
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Den svarta rödstjärten visste verkligen att placera sig inför fotograferingen!

Foto: MA

Sebybadet brukar alltid leverera och i år blev det skärpiplärka och en riktig närobs av
sandlöpare (upptäckt av resans junior, Agnes).
Eckelsudde, gemenligen kallad Väderstadsviken, bjöd på trevliga obsar av svartsnäppa,
gluttsnäppa, rödbena, grönbena, spovsnäppa, skärsnäppa och brushane.
Vid Skärlöv sträckte hundratals bläsgäss, sjöorre, svärta och en tobisgrissla.
Artracet slutade på 122 arter.
Konstigt nog såg vi inte en enda fjällvråk i vecka 40!!!!
Däremot bär vi med oss de ibland månghundrahövdade sträcken med gäss, mest vitkindade,
som stundtals nästan förmörkade himlen.
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Yes! Gäss i tusenhövdade flockar.

Foto: MA

Vi deltagare har bara att beundra det sätt som ledningsgruppen hanterade de förutsättningar
som vädret och bird alarm gav, samt med vilken följsamhet Björne ställde upp på alla
ändrade planer.

Tack alla för en trevlig och givande ölandsresa!
Plus ett särskilt tack från Kerstin för alla uppmuntrande tillrop och praktisk hjälp med kryckor,
tubkikare och bagage!!!!!
Vid pennan: Kerstin Nordenadler
Bakom kameran: Monica Ahlberg (MA) och Kerstin Nordenadler (KN)
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Artlista
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sädgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Sjöorre
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Svarthakedopping
Storskarv
Gråhäger
Röd glada
Blå kärrhök
Stäpphök
Havsörn

Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Sothöna
Trana
Strandskata
Större
strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa

Skogsduva
Ringduva
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala

Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink

Ängspiplärka
Skärpiplärka
Törnskata
Sädesärla

Sandlöpare
Småsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Rödbena
Grönbena
Roskarl
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Tobisgrissla
Tamduva

Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Dubbeltrast
Gransångare
Lövsångare
Ärtsångare
Tajgasångare
Rörsångare
Kungsfågel
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel
Skata

Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Större
korsnäbb
Stenknäck
Lappsparv
Gulsparv
Sävsparv
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