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Reseledarna
Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén styrde bus-
sarna och vår fågelskådning på ett mycket trevligt 
sätt.
 Deltagarna
Anita Melin, Annika Morberg, Birgitta Nordfeldt, 
Gunilla Lundborg, Sonia Wallentinus, Stina Yström, 
Monika Svensson, Christina Regnell, Kate Alestedt, 
Marie Larsson, Hannu Koho, Hans Schwartz, Björn 
Wallentinus, och en del av tiden var Susanna Schrö-
der gäst.

Resan
Torsdag
Efter en stärkande kopp kaffe vid Liljeholmen börja-
de det sedvanliga räknandet av arter på nedresan till 
Öland. Första stopp gjordes vid Händelö ekbackar, 
som är ett Natura2000-område. Vid Emån hängde vi 
in forsärla som efterrätt till lunchen. 

Första art för Öland var röd glada strax efter att vi 
svängt av bron vid Björnhovda öster om Färjestaden.  
Väl på Öland började vid Stenåsabadet där vi fi ck 
se mindre fl ugsnappare, rödstjärt och en del andra 
småfåglar. Vidare till Sebybadet där vi försökte hitta 
dammsnäppan som rapporterats, men troligen var det 
redan för sent på dagen. Flera jordugglor visade sig 
också från sina bästa sidor där de fl ög över betesmar-
kerna. Sedan inkvartering på Ottenby vandrar-hem. 
Det kändes som en bra start på Ölandsresan.

Fredag
Efter frukost var det dags för Södra udden, där det 
inte var överfullt med människor, men där ejder, 
skärfl äcka, svartbent strandpipare, storskarv och 
många andra arter kunde beskådas. Här stannade vi 
länge. Till Stenåsabadet åkte vi så småningom, där 
dammsnäppan gjorde paraduppvisningar i spelfl ykt. 

Sedan cruisade vi oss fram längs västsidan bl.a. till 
Västerstadsviken och till dammarna söder om Mör-
bylånga där vi såg gråhakedopping. Efter det åkte vi 
inåt land till Odens fl isor och Mittlandsskogen där 
stenknäck hördes mellan de smattrande bofi nkarna. 
Över fl isorna seglade också en ängshök i en kort 
med vacker uppvisning. Fornborgarna Ismanstorp 
och Gråborg fi ck ett besök innan det blev en välbe-
hövlig middag.

Lördag
Även denna dag startade vi på Södra udden där bl.a. 
göktyta förevisades av personalen vid ringmärk-
ningsstationen. Hans-Georg gladde sig också stort 
åt rostgumpsvala som blev ett nytt kryss för honom. 
Promenad i Södra lunden vidtog därefter där vi lyss-
nade efter småfåglar i ett mindfulness-tempo. Efter 
en lång bilresa till Petgärde träsk, där pungmesarna 
visade upp sig och fi ck Hannu att glädja sig extra, 
han fi ck sitt 300:e X. 

Söndag
Som vanligt blev det udden först på morgonen, men 
nu blåste det en hel del, så vi stannade inte så länge.
Istället blev det en ny (för mig i alla fall) lokal på 
västsidan som skulle vara bra i denna vind. Det var 
en liten skog vid Ventlinge som denna dag hade 
samlat upp alla småfåglar på sin resa norrut. I denna 
lilla skog fullkomligt kryllande det av lövsångare, 
halsbandsfl ugsnappare, svartvit och grå fl ugsnap-
pare.  Nu hade vi fått alla fl ugsnappararter i Sverige. 
Här i lä var det också varmt och vårvärmen spred 
sig raskt i hela kroppen. I denna lilla dunge var det 
en påtaglig känsla av att NU invaderades Sverige 
av alla fåglar som var på väg för att häcka och det 
kändes alldeles rätt att vända hemåt mot våren och 
Stockholm. 

Men innan dess avslutades besöket i Ventlinge av att 
de fl esta hann få se en brun glada dra förbi. Det blev 
lunch vid  Beijershamn innan vi lämnade Öland.

Totalt såg vi 142 arter

Rödstjärt





Artlista
 
knölsvan
sångsvan
grågås
kanadagås
vitkindad gås
gravand
bläsand
snatterand
kricka
gräsand
stjärtand
årta
skedand
brunand
vigg
bergand
ejder
alfågel
sjöorre
svärta
knipa
småskrake
fasan
smålom
storlom
vitnäbbad islom
skäggdopping
gråhakedopping
mindre lira
storskarv
gråhäger
brun glada
röd glada
havsörn
brun kärrhök
blå kärrhök
ängshök

sparvhök
ormvråk
tornfalk
stenfalk
lärkfalk
pilgrimsfalk
sothöna
trana
strandskata
skärfl äcka
större strandpipare
svartbent strandpipare
ljungpipare
tofsvipa
kärrsnäppa
brushane
enkelbeckasin
rödspov
småspov
svartsnäppa
rödbena
dammsnäppa
gluttsnäppa
skogsnäppa
grönbena
drillsnäppa
roskarl
kustlabb
skrattmås
fi skmås
silltrut
gråtrut
havstrut
skräntärna
kentsk tärna
fi sktärna
silvertärna
småtärna
sillgrissla

Dammsnäppa

Mindre fl ugsnappare Göktyta



tordmule
alkekung
tamduva
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
jorduggla
tornseglare
göktyta
större hackspett
sånglärka
backsvala
ladusvala
hussvala
trädpiplärka
ängspiplärka
gulärla
sädesärla
gärdsmyg
järnsparv
rödhake
svart rödstjärt
rödstjärt
buskskvätta
stenskvätta
koltrast
björktrast
taltrast

rödvingetrast
ärtsångare
svarthätta
grönsångare
gransångare
lövsångare
kungsfågel
grå fl ugsnappare
mindre fl ugsnappare
halsbandsfl ugsnappare
svartvit fl ugsnappare
stjärtmes
entita
blåmes
talgoxe
nötväcka
trädkrypare
pungmes
nötskrika
skata
kaja
råka
kråka
korp
stare
gråsparv
pilfi nk
bofi nk
bergfi nk

grönfi nk
steglits
grönsiska
hämpling
stenknäck
gulsparv
sävsparv
rostgumpsvala


