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Vår första fågellokal på Öland var Beijershamn, som vid sidan av Ottenby, är en av Ölands
bästa fågellokaler. Ett misslyckat hamnprojekt på 1850-talet ledde till att området grundades
upp och vassar och strandängar började utvecklas. Ett område som uppskattas av
vadarfåglar, änder, gäss och rovfåglar. Främst en viktigt rast- och häckningslokal för vadare
men även änder, tärnor och måsfåglar. Vi såg mosnäppa, myrsnäppa, småsnäppa,
kärrsnäppa, större strandpipare, gravand, silvertärna, svarttärna, vitkindad gås, skärfläcka
och en mängd andra fågelarter, sist men inte minst en bivråk.

Kärrsnäppa. Foto Arne Andersson

Västerstadsviken var nästa område som tillsammans med Beijershamn är de bästa lokalerna
längs Ölands västkust för rastande och häckande fågel och samtidigt platsen för en
knubbsälskoloni.
Till de häckande arterna hör snatterand, stjärtand, skärfläcka, kärrsnäppa och enkelbeckasin.
Tusentals vadarfåglar rastar här som strandskator, kustpipare och myrspovar.
Här såg vi förutom vadare småtärnor, tornseglare, skedand, törnsångare, rödstjärt med
mera.



Stäpphök. Foto Arne Andersson.

Vid Gammalsbygårdens pensionat bodde vi fint med utsikt ner mot havet och Gräsgårds
hamn. Vi beställde fågelskådarfrukost, som vi kunde ta med för att vara tidigt vid Ottenby
södra udde.

Första kvällen efter inkvarteringen gjorde vi en utflykt mot Eketorps borg  för att leta
utlarmad stäpphök och vi fick ett oförglömligt skådespel av stäpphöken som visad upp sig
högt ovanför våra huvuden och i revirstrid med två ängshökar.”Once a life” upplevelse !

Ölands södra udde är ett av Sveriges mest besökta naturområden och mest kända
flyttfågellokal. Här tillbringade vi onsdag och torsdag morgon och fick se otroligt mycket
fågel på kort tid. Kustsnäppor, sandlöpare, tordmule, sillgrissla, roskarl, sjöorre, sill- och
havstrut, kentsk tärna och många fler arter, som ni kan se i artlistan. Prutgässen kom i
tusental sträckande förbi udden på väg norrut på torsdagmorgonen. Under onsdagen hade vi
bara haft sträckande vitkindade gäss. En pungmes sträckte också in och lät höra sitt vassa
lockläte.
Vid fyrvaktarens trädgård hörde vi en gulhämplings gnisslande sång, det låter som krossat
glas.
Ett stopp vid Karl X mur gav sång och korta glimtar av ett par höksångare.

Vi vandrade i södra lunden och norra lunden några gånger och hörde och såg lundsångaren
och alla Sveriges flugsnappare med mindre och halsband i topp. Fullt med sångare som
härmsångare, trädpiplärka med flera och storspov på Schäferiängarna.
På onsdagseftermiddagen gick vi ut på en spångad led till ett gömsle vid havet vid Norrvik.



Sista dagen hann vi med en promenad vid Seby badet med många större strandpipare längs
det mycket vackra och i regel fågelrika strandpartiet.
Därefter blev det lunch och köp av fågellitteratur på Naturbokhandeln Stenhusa bod och
tyvärr hemfärd.

Deltagare på Ölandsresan inklusive fotografen Arne Andersson.

En mycket trevlig resa med många fågelupplevelser och trevligt ressällskap.
Maria Rasch och Gunilla Wetterling

Artlista:
Knölsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, prutgås, gravand, bläsand, snatterand,
kricka, gräsand, stjärtand, skedand, vigg, ejder, sjöorre, svärta, knipa, småskrake, storskrake, fasan,
storlom, storskarv, gråhäger, bivråk, röd glada, havsörn, brun kärrhök, stäpphök, ängshök, duvhök,
ormvråk, lärkfalk, vattenrall, sothöna, trana, strandskata, skärfläcka, större strandpipare, kustpipare,
tofsvipa, kustsnäppa, sandlöpare, småsnäppa, mosnäppa, kärrsnäppa, myrsnäppa, brushane,
enkelbeckasin, rödspov, myrspov, småspov, storspov, rödbena, grönbena, roskarl, dvärgmås,
skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, kaspisk trut, havstrut, kentsk tärna, fisktärna, silvertärna,
småtärna, svarttärna, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, ringduva, turkduva, gök, tornseglare, större
hackspett, sånglärka, backsvala, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, ängspiplärka, gulärla, sädesärla,
gärdsmyg, rödhake, näktergal, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, koltrast, björktrast, rödvingetrast,
sävsångare, rörsångare, härmsångare, höksångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare,
svarthätta, lundsångare, grönsångare, gransångare, lövsångare, grå flugsnappare, svartvit
flugsnappare, halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, pungmes,



törnskata, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, gulhämpling, grönfink, steglits,
grönsiska, hämpling, stenknäck, gulsparv och sävsparv.


