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SÖDRA ÖLAND 
 

 
 

 

1. Sebybadet 

2. Sibyllas 

3. Ås camping 

4. Ölands södra udde, Ottenby 

5. Västerstadsviken, Smedby 

6. Dammar V Kastlösa 

7. Mörbylånga sockerbruksdammar 

8. Beijershamn 

9. Naturbokhandeln 

10. Triberga mosse, Hulterstad 

11. Skärlöv  

12. Kungsgården P  

13. Södra lunden, Ot-

tenby 

14. Schäferiängarna, 

Ottenby 

15. Södra Lundtornet, 

Ottenby 

16. Penåsa 

17. Risinge hamn 
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DELTAGARE 
Dennis Hedberg, Stockholm                    

Nina Hedberg, Stockholm 

Mikael Hernant, Skövde 

Anne Jägerstedt, Järfälla 

Lars-Erik Jönsson, Landskrona 

Christina Molnar, Uppsala 

Annevi Persson, Nacka 

Carl-Olov Persson, Nacka 

Lars Westerlund, Gävle 

Anders Wielander, Älvdalen 

Kerstin Wielander, Älvdalen 

 

RESELEDARE 

Ola Bondesson, Växjö 

Curt Johnsson, Österbybruk (ass. reseledare) 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

15/9 Avresa från Växjö 14.30, Växjö C 14.50, emfika Toftastrand, transport till Gräsgård (169 km), 

middag och natt på Gammalsbygården. 

16/9 Morgonskådning före frukost Seby läge, lokaler under dagen Sibyllas, fältlunch vid Ås vand-

rarhem och Ölands Södra Udde, emfika Fågel Blå, middag och natt på Gammalsbygården. 

17/9 Morgonskådning före frukost Seby läge, lokaler under dagen Västerstadsviken, Kastlösa 

dammar, Mörbylånga sockerbruksdammar, Beijershamn med fältlunch, Naturbokhandeln, 

Triberga mosse, Fågelvägen (Skärlöv), fmfika Café Söderbönorna i Mörbylånga, middag och 

natt på Gammalsbygården 

18/9 Morgonskådning före frukost Ölands Södra Udde, lokaler under dagen Sibyllas, fältlunch vid 

Kungsgårdens parkering, Södra Lunden, Schäferiängarna, fågeltornet i Södra Lunden, tidig 

middag, kvällsskådning Seby Läge, nattskådning Sibyllas/Kungsgårdens P och Norra Lundens 

P, natt på Gammalsbygården. 

19/9 Morgonskådning före frukost Ölands Södra Udde, ringmärkningsguidning Ottenby Fågelsta-

tion, fmfika Fågel Blå, Naturum Ottenby, Södra Lunden, fågeltornet i Södra Lunden, fältlunch 

Kungsgårdens P, Västerstadsviken, middag och natt på Gammalsbygården. 

20/9 Morgonskådning före frukost Penåsa. Fågelskådning vid Sibyllas, fältlunch och skådning vid 

Seby läge, skådning vid Risinge hamn där gruppen också upplöses, Kalmar C 15.30, transport 

till Växjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Långe Jan med vitkindade gäss 18 september 2018. Foto: Ola Bondesson 

DENNA SIDA. Gammalsbygården. Foto: Ola Bondesson 
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Skådning vid Ölands Södra Udde 18 sep. Foto: Ola Bondesson 

 
INLEDNING 

I september 2018 genomförde AviFauna sin sjätte resa till Öland och den första resan på hösten. Tidigare resor 

har genomförts i maj månad samt i augusti. Resan genomfördes i lugnt tempo med två minibussar från Växjö, 

anslutningsmöjligheter fanns i Kalmar och på Öland. Syftet med resan var att presentera Öland under en av de 

allra bästa och trevligaste perioderna för fågel. I september är vädret ofta behagligt, antalet fågelarter och indivi-

der är stort samt att antalet besökare inte leder till alltför stor trängsel på fågellokalerna. Det är en lugn, fridfull 

och behaglig period när det händer mycket och man kan studera fåglarna i lugn och ro. Höststräcket har kommit 

igång och utgörs nu av en blandning av de tidigt sträckande fågelarterna och de lite senare. Antalet rariteter är 

inte så högt som i oktober, men i stället kan man se ett väldigt blandat fågelsträck. Totalt noterades 117 arter 

under resan, då kan noteras att det rådde västliga vindar under hela resan och att det därför inte blåste in några 

östliga rariteter. 

Vi bodde hela tiden på Gammalsbygården i Gräsgård på östra Öland. Det ligger centralt för att snabbt och enkelt 

nå alla lokaler på södra Öland. Det är ett charmigt och trevligt ställe att bo på med hög standard på rummen. 

Maten är alldeles utmärkt och i resans pris ingick en 2-rätters middag varje dag. Vi kunde själva på morgonen 

bestämma om vi ville äta förrätt + huvudrätt eller huvudrätt + dessert på kvällen. Mot ett eget tillägg gick det 

givetvis att också äta 3-rätters om man ville. Vid frukosten gjorde vi ett lunchpaket från frukostbordet som vi 

kompletterade med kaffe/te, annan dryck samt frukt och tog med som fältlunch. 

 

Vädret var bra under hela resan med flera dagar med nästan sommarvärme. När vi samlades i Växjö hade det 

precis regnat och vi fick någon regnskur på vägen till Öland. Vinden var frisk västlig och temperaturen låg på 

+15°. När vi kom till Öland hade det dock klarnat upp och vinden mojnat. Första skådardagen började med bara 

+6°, vinden var svag och västlig. Enstaka cirrusmoln under dagen men temperaturen steg till + 18° på eftermid-

dagen. Övriga dagar låg morgontemperaturen på 11–12° och steg under dagarna till 18–19°. Några dagar hade vi 

frisk västlig och sydvästlig vind men ett par dagar nästan vindstilla. Solen dominerade och det var först sista 

dagen som vi mötte regnet på hemvägen strax efter Lessebo, alltså inget som påverkade vårt skådande. 

 

 



RESEDAGBOK 

Lördag 15 september 

Bussen hämtade jag på fredagsförmiddagen och Curt var 

redan på Öland med den andra bussen och rekade för vår 

tur. På min parkeringsplats anslöt Christina och Mikael 

och vi var i god tid vid Växjö C. Dit kom Nina och Den-

nis samt Lars med tåg strax före 14.00 och vi tog sikte på 

lite eftermiddagsfika. Det blev Toftastrands konditori i 

Sandsbro i Växjös utkant som fick duka upp denna. Det 

gav oss också möjligheten att bekanta oss lite med var-

andra. De flesta hade ju inte setts tidigare. Det är cirka 2 

timmars transport till Gammalsbygården på södra Öland. 

Resan bjöd inte på några större överraskningar förutom 

att vädret blev bättre och bättre. När vi promenerade till 

bussen vid Toftastrand fick vi regn på oss och det blev 

riktigt häftigt innan vi lämnat Växjö mot Kalmar. På 

Öland sken solen och det var nästan vindstilla. En klar 

förbättring alltså och det blev i stort sett det enda regn vi 

fick på oss under resans gång. Vid Gammalsbygården var 

de andra deltagarna plus Curt på plats och vi samlades 

vid 18.00 för ytterligare lite presentation och förvänt-

ningar på resan. Middagen serverades vid 19.00 och den 

här kvällen bjöds vi på sparrissoppa till förrätt, huvudrät-

ten var tjälknöl och som dessert serverades en knäckäp-

pelpaj med vaniljskum. En måltid som uppskattades av 

alla och nu var standarden för hela resan satt! 

 

Soluppgång vid Sebybadet. Foto: Christina Molnar 

 

Söndag 16 september 

Det här är var 1-storks resa och det innebär ett lugnt 

tempo. Morgonskådning före frukost är därför frivillig, 

men de flesta hängde med när vi åkte ner till Sebybadet 

vid 06.00. Det är alltid förväntan när man påbörjar en ny 

reslista. Vad skall bli första arten och hur fort kommer 

den att fyllas på? Just första morgonen är ju alltid intensiv 

med nya arter hela tiden. Det var en något kylslagen 

morgon med bara drygt sex grader. Det var dock vindstil-

la och det dröjde inte länge förrän man kände solens 

värmande strålar. Fantastisk soluppgång och tranorna 

lyfte från nattens vila ute i viken och flög upp till de 

lockande åkrarna som erbjöd frukost. Det var mer än 200. 

Vi kollade på stranden efter vadare och hittade ganska 

snabbt kärrsnäppor och en del större strandpipare. Vi 

fortsatte ganska snabbt söderut mot Gammalsbyören och 

hämplingar flög förbi oss. I luften över sträckte trädpip-

lärkor, gulärlor och sädesärlor mot söder. Storspov hör-

des men vi kunde inte se någon. När vi kom fram till 

kanten vid viken va det dags för spaning. Mycket änder 

och tofsvipor provianterade. Ganska snabbt hade vi hittat 

några sena gravänder och bland dessa en kvardröjande  

 

 

skärfläcka. Några flockar med prutgäss sträckte förbi, 

även dessa givetvis åt söder.  

   Vi riktar blickarna in mot land där vi upptäcker en hel 

del småfågel. På stängselstolparna sitter det flera beige-

färgade unga stenskvättor, alltid lika vackra och gracila. I 

busken en bit bort en ung rödstjärt som ibland sätter sig 

mer synligt på taggtråden också. En grå flugsnappare gör 

sina typiska utfall och snappar en insekt i luften för att 

sedan återvända till samma sittposition i busken. Lite 

längre bort ser vi resans två enda törnskator. Det börjar 

bli sent även för dem. Vi går tillbaks och letar bland 

vadare och änder. Snart har vi hittat flera myrspovar. En 

svartsnäppa flyger förbi följt av ytterligare en. Ute vid 

ören hittar vi också två gluttsnäppor och rödbena hörs 

tillsammans med gluttsnäppornas ljudliga trumpetstötar. 

När jag först kastar fram att det är dags att börja sikta in 

sig på frukostbordet är det ingen som riktigt hakar på. Det 

är svårt att bryta upp ifrån en sådan här fin morgon. 

   En bra frukost med mycket att välja på, en god grund 

för resten av dagen och aptiten skaffade vi oss med de 

första tidiga timmarnas skådning. Lunchpaket blev gjorda 

och maten beställdes för kvällen. Därefter tog vi sikte på 

Sibyllas för att spana rovfågel. Vi hann dock inte mer än 

ut till bussarna då larmet gick om en ung stäpphök som 

landat på ett fält norr om Gräsgårds hamn. Det är ju 

precis där vi bor och det blev snabbrusch med tubar över 

till andra sidan på vägen. Vi såg en ungfågel brun kärr-

hök neråt hamnen till och lite längre upp både tornfalk 

och havsörn. Tyvärr ingen stäpphök och vi fick också 

larm om att den lyft och dragit söderut. Rivstart på för-

middagen och nu verkar Sibyllas än mer lovande, stäpp-

hök på G! 

    Vi parkerade lite öster om själva Sibyllas parkering för 

att komma lite närmre sträcket. Direkt noterade vi många 

tornfalkar i området, en del sträckande och en del statio-

nära. Sparvhökar var en annan dominerande fågelart som 

drog tätt över våra huvuden. Många fina observationer 

innan Lars-Erik slog till med en kärrhök som kom på låg 

höjd över fältet framför oss. Det var helt klart resans 

första unga stäpphök. Den kom jagandes på låg höjd och 

slog ner bakom en grässträng ganska rakt utanför oss. 

Kanske fångade den något för den blev sittandes utom 

synhåll för oss en lång stund. En annan bil parkerade på 

vägen ovanför våra bussar. Det var Magnus, en annan 

reseledare för AviFauna, som sett vårt larm om stäpphö-

ken. Efter en stund lyfte den och började dra runt på fältet 

framför oss innan den försvann söderut. Magnus och hans 

kompis hade under tiden fått syn på en brun glada på 

andra sidan om oss över Lunden tillsammans med en röd 

glada och ormvråk. Den var lite svårobsad då den höll sig 

lågt över träden. Flera i gruppen hann dock med att få en 

skymt av fågeln innan den försvann. Nu fortsatte sträcket 

och en ung bivråk drog förbi oss på bra obshåll tillsam-

mans med några ormvråkar. Det var också ett par havsör-

nar i rörelse och nära Ås kyrka hittade vi en ung duv-

hökshona som kretsade runt några varv innan hon drog 

mot norr igen. En stenfalk kom i hög fart rakt över våra 

huvuden. Det gick så fort att vi hade svårt att hinna med. 

Ytterligare en ung stäpphök gled fram på fälten söder om 

oss bort mot Sibyllas jaktstuga, troligtvis inte samma 

fågel som vi sett tidigare. På staketet i den riktningen satt 

flera unga stenskvättor. Några lärkfalkar drog också förbi 

men på lite större avstånd till gruppens besvikelse. 

 Nu hade tiden rusat och det var dags för lunch. Curt 

föreslog att vi skulle köra bort till campingen vid Ås 

vandrarhem, där hade det varit två svarta rödstjärtar som 
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jagat insekter bland husvagnarna. Föreståndaren hade 

inget emot att vi parkerade våra bussar och intog lunchen 

där. Inte långt bort fanns en buske med gott om fågelföda 

intill. Där var en tät trafik av insektsätare som använde 

busken som skydd och start för sin fångst. Flera unga 

lövsångare och en ärtsångare visade sig fint. När jag 

precis var färdig med min lunch upptäckte jag också en 

ung mindre flugsnappare. Den poserade fint på en skott-

kärra på plats men försvann snabbt. Den kom dock till-

baks lite senare och alla hann med att titta på den. Vi 

letade också upp de två svarta rödstjärtarna bland de 

parkerade husvagnarna. 

 

Kö till Naturrum Ottenby. Foto: Nina Hedberg  

 

En bra lunch var till ända och resten av dagens skådning 

gjorde vi nere vid Ölands Södra Udde. Vid Hahns stugor 

gick det en mindre flock med prutgäss nere i strandkan-

ten. Vi började med att spana av Västrevet och den obli-

gatoriska havsörnen var på plats. I vattnet var det gott om 

änder främst bläsänder, gräsänder och krickor. Vi hittade 

dock en hel del snatteränder och skedänder samt stor-

skrakar. Kärrsnäppor, enkelbeckasiner och en gluttsnäppa 

blev utbudet på vadarsidan. Mer skådning ut över Schäfe-

riet och Östersjön på östra sidan. Några sträckande flock-

ar med prutgäss, bläsänder och stjärtänder kunde noteras. 

Lite eftermiddagsfika på Fågel Blå är aldrig fel och det 

hann vi med. Ett besök vid södra Vindskyddet var lite 

besvärligare den här gången då man höll på att byta 

grinden nedanför fyren. Man fick klättra över stättan norr 

om Bertils trädgård och gå runt. Nere på stranden ser vi 

en stor flock med sträckande stjärtänder, cirka 200 ex, 

som snabbt drar mot sydväst lågt över vattnet. Vi hinner 

också med att studera ejdrarna nere vid udden samt också 

kentska tärnor och fisktärnor som drar runt. 

   Dagen avslutades på bästa sätt med en middag på 

Gammalsbygården vid 19.00. Den här kvällen bjöds vi på 

gubbröra på rågbröd till förrätt, smörbakad torskrygg och 

sedan en pannacotta med hallonsås. Innan dess hade vi 

hunnit med att skriva dagens artlista och förbereda oss för 

morgondagens övningar. 

 

Måndag 17 september 

Det hade regnat en del på natten och det kom också några 

regnstänk på morgonen. Vinden var frisk västlig, 7–8 m/s 

i medelvind med upp till 14 i vindbyarna. Planeringen för 

dagen var att vi efter frukost skulle få ringmärknings-

guidning nere på Ottenby fågelstation vid 10.00. Skåd-

ningen före frukost la vi därför på närmsta håll, alltså 

Sebybadet igen. Den västliga vinden gjorde att vi radade 

upp oss bakom ”Fribergs buske” för lite lä och bättre 

möjligheter att skåda. Tranorna hade inte lättat i det 

sämre vädret när vi kom ner till stranden. De stod upp-

ställda, tätt packade på en lång rad i söder. Ute till havs 

var det lite mer rörelse den här morgonen. Fler flockar 

med prutgäss sträckte och också en del bläs- och stjärtän-

der. Små, täta flockar med de typiska förtätningarna som 

böljar fram och tillbaks avslöjade de sydsträckande sjöor-

rana. Det gick också bra att ibland se skillnaden mellan 

de helsvarta hannarna och de brunaktiga honorna. Resans 

första storlommar passerade. Flockar med stor- respekti-

ve småskrake observerades och även nio gravänder flög 

förbi. Resans enda småtärna drog målmedvetet söderut på 

behagligt observationsavstånd. Andra nya resarter blev 

kustsnäppa och brushane. Ute på Gammalsbyören satt två 

havsörnar, en gammal och en yngre fågel. 

   Det dåliga vädret gjorde att vi sköt upp ringmärkningen 

nere vid Ottenby till på onsdagen i stället då väderutsik-

terna var klart mer gynnsamma. Det medförde att vi 

planerade om dagen och i stället började skådningen efter 

frukost vid Västerstadsviken på andra sidan av Öland. 

Här var vinden mer påtaglig eftersom den kom från väst 

men det gick ändå ganska bra att skåda vid det lilla fågel-

tornet en bit in från själva stranden. Gott om vadare och 

änder som vi kunde repetera. Berättigad uppmärksamhet 

väckte de 11 skärfläckor som rastade i viken. En ung 

fiskgjuse på väg söderut kom in en sväng i viken och 

visade upp sig. Ute på stenarna fyra havsörnar och 

knubbsälar. Även en årsunge av brun kärrhök jagade 

fram över uddens stränder och ibland inne i själva viken. 

Tre vråkar i riktning mot vindkraftverken visade sig vara 

unga bivråkar. De gjorde en vända ut på Eckelsudde 

innan de drog sig tillbaks inåt viken för att följa kusten 

söderut. De kom förbi på ganska nära håll, förvisso i visst 

motljus men ändå på bra obshåll. Jag upptäckte en falk på 

väg mot oss borta vid vindkraftverken. På långt håll 

trodde jag att det var en stenfalk men när den kom närmre 

såg jag att det var en lärkfalk. Den höll kursen stadigt mot 

oss och passerade på mycket bättre håll än falkarna förra 

dagen. Nu kunde alla se att det var en lärkfalk. 

 

Blommande cikoria vid Kastlösa.. Foto: Christina Molnar 

 

   Vi tog kurs mot Kastlösa dammar och på vägen notera-

de vi två röda glador. Dammarna var ganska fågeltomma 

sånär som på en större flock med hämplingar på strand-

kanten samt resans första fiskmåsar tillsammans med 

några skrattmåsar. Vi kunde dock konstatera att en liten 

bit av sommaren levde kvar i form av blommande ciko-

ria, underbar ljusblå nyans! Lite förmiddagsfika i Mörby-
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långa sitter aldrig fel och efter det besök vid socker-

bruksdammarna. Lite spillsäd på plattan hade dragit 

mycket finkar, främst hämplingar och steglitsor samt 

någon grön- och bofink. Även turkduvorna var intresse-

rade och hela 8 var på plats när vi lämnade. I dammarna 

var det väldigt torrt och fågeltomt men de obligatoriska 

råkorna i Mörbylånga visade i alla fall upp sig över våra 

huvuden. Nästa mål för dagen blev Beijershamn. Här var 

det blåsigt. Den friska västvinden hade tilltagit och vi fick 

söka finna lite lä av buskagen nedanför tornet. Mycket 

änder i viken, främst bläsänder men även krickor, snatter-

änder och skedänder var talrika. De flesta vadarna gick 

ute på reveln och avståndet är stort. Det blev svårobsat i 

den friska vinden och vi drog oss ganska snabbt in för 

lunchfika i lär vid parkeringsplatsen. Där var det skönare 

och vi kunde notera större hackspett, gärdsmyg och nöt-

väcka medan vi fikade. 

   Nu tog vi sikte på Naturbokhandeln innan de hann 

stänga. Precis när vi svängde in på parkeringen gled en 

fiskgjuse mot söder över oss. Därefter kunde vi botanise-

ra bland böcker och kikare innan färden gick vidare 

söderut. I Triberga mosse hade det gått en ensam vit stork 

sedan slutet på maj och det var en av de första fåglarna vi 

såg när vi kom ut ur bussarna. Mitt ute i vattnet stod det 

tre andra vadare bland tofsviporna. I det kraftiga motlju-

set behövdes det tubkikare för att fastställa att det rörde 

sig om en svartsnäppa och två skogssnäppor. Dagens 

enda stäpphök blev en något ljusare ungfågel som jagade 

över fälten vid Skärlöv. Susanne, som lagar maten på 

Gammalsbygården, hade fixat till rökt lax på kavring med 

en tvist som förrätt. Hennes föräldrar är från Ungern och 

till huvudrätt fick vi äkta ungersk gulasch med de rätta 

tillbehören. Björnbärsparfait till efterrätt gjorde inte 

heller någon besviken. 

 

Tisdag 18 september 

En helt fantastisk morgon, vindstilla och drygt 10 grader 

varmt. Vi åkte vid kvart i sex då målet för morgonens 

skådning är Ölands Södra Udde. Lite längre bort än 

Sebybadet. Mycket fågel i luften när vi ställde oss norr 

om gamla Fågelmuséet och spanade ut över både Västre-

vet och Schäferiet. Ärlor, piplärkor, ladusvalor och 

sparvhökar drog förbi. En fiskgjuse tog sikte mot Afrika 

och försvann ut över havet. Vi fortsatte ner till viken 

utanför Bertils trädgård. Fint morgonljus på ejdrar, små-

skrakar och skedänder. Ute på vattnet låg också ett brun-

andspar i vackert ljus. Två unga bivråkar dök plötsligt 

upp och passerade helt nära mellan fyren och oss på låg 

höjd. I det lugna vädret känns havet mer tryggt och de tog 

sikte på Blekingekusten långt där borta. Givetvis satt det 

en gammal havsörn ute på Västrevet som blev strålande 

vacker i det fina morgonljuset. Flera rena flockar med 

skogsduvor drog också ut över havet, vackert upplysta av 

det släpande morgonljuset. Solen värmde och det var 

mycket behagligt men timmen för frukost kröp allt närm-

re. När vi var på väg till bussarna kom en av personalen 

från fågelstationen upp till oss. Han berättade att man just 

hade fångat en videsparv och att den skulle visas upp vid 

staketet om 20 minuter. Givetvis stannade vi kvar. Ett 

kort telefonsamtal till Gammalsbygården för att meddela 

att vi blev sena och sedan var det bara att invänta festen. 

Det var en ung videsparv man fångat och den första sedan 

2010. Videsparven går starkt tillbaks i Sverige och är 

numera en ovanlig häckfågel. Efter denna mycket lycka-

de avslutning på morgonens skådning smakade frukosten 

extra bra. 

 

Ölands Södra Udde. Foto: Ola Bondesson 

 

 I och med ”incidenten” med videsparven så var vi lite 

sena hem till frukost och därför blev det lite senare avfärd 

från Gammalsbygården än vanligt. Vi hade inte fått nog 

av rovfågel och Sibyllas blev vårt första mål. Den här 

dagen var det lite mindre tryck på rovfåglarna och vinden 

började tillta från väst så att termikbubblorna blev lidan-

de. Några unga bivråkar och ormvråkar skruvade dock 

upp och drog över oss på bra obshöjd. Ännu en ung 

stäpphök drog förbi mellan Norra Lunden och oss. En 

havsörn på långt håll och några korpar som drog runt och 

förvillade. Bland ladusvalorna kunde vi också hitta två 

lite sena hussvalor. Det blev en lugn förmiddag och vi tog 

sikte på parkeringen vid Kungsgården vid gamla Larm-

tavlan. Där hittade vi bra bord för vår lunch. Planeringen 

för dagen var tidigt kvällsmål vid 17.00 då vi planerade 

för lite aktiviteter senare på kvällen och därför blev lun-

chen ganska tidig. 

   Resten av eftermiddagen tillbringade vi i Södra Lun-

den. Först gick vi ute en bit på Schäferiet där man får bra 

ljus på fåglar över Södra Lunden och dess utkant vid den 

här tiden på dygnet. Det var mycket rovfåglar som mata-

de på. Inget nytt men sparvhökar, tornfalkar, ormvråkar 

och några bivråkar passerade oss väldigt fint. Curt upp-

täckte också en stenfalk som satte sig i skogskanten norr 

om fågeltornet. Lite långt håll tyvärr. Vi förflyttade oss 

till det stora fågeltornet i Södra Lunden. Den lilla sjön 

nedanför tornet var helt uttorkad men i buskagen hoppade 

det mycket småfåglar. Där fanns bl.a. två rödstjärtar och 

flera gransångare. Från tornet kunde vi spana in rovfåg-

larna fint. Förutom de tidigare nämnda så visade sig 

höstens första fjällvråk och även några lärkfalkar samt en 

stenfalk till. Flera flockar med skogsduvor matade också 

på söderut strax över trädtopparna. 

  På vägen tillbaks till middagen så svängde vi in vid Ås 

vandrarhem. Alla hade inte fått bra obsar på den mindre 

flugsnapparen för två dagar sedan så vi tänkte att alla 

skulle få chansen. Det blev verkligen drive-in mindre 

flug, så fort vi hoppade ur bussen så satt den där på skott-

kärrans handtag. Där hoppade den en stund innan den 

flög ner på marken och provianterade vidare. Alla fick nu 

verkligen bra koll på den vackra lilla tingesten! Vi fick 

också lite tid över till att skriva artlista innan middagen 

serverades. Maten som dukades upp den här eftermidda-

gen var svampsoppa med sherry, majskyckling med 

ädelostsås samt björnbärskaka med vispgrädde. 
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   Efter middagen så bar det av i stort sett direkt till Seby-

badet. Där stannade vi tills mörkret hade fallit. Östra 

Öland och Sebybadet i synnerhet har ett fantastiskt 

kvällsljus i stil med det magiska ljuset vid Skagen. Det är 

en underbar känsla att stå där och blicka ut över stranden 

och havet. Över det sistnämnda sträckte fortfarande 

flockar med änder åt söder. Flera storspovar kom flygan-

de mot söder i omgångar. Skrattmåsarna blir en njutning i 

det här ljuset. På stranden alldeles nedanför oss födosökte 

tre myrspovar och två kustsnäppor. En upplevelse att 

zooma in på 60 ggrs förstoring och njuta av alla fjädrar i 

dräkten. Kustsnäppans fjällighet var uppenbar! Månen 

skapade väg för en mångata från Gammalsbyören och in 

mot oss. Den är också mäktig att studera i max förstoring 

i tubkikaren. Lite känsla för höst fick vi också då en 

ensam kungsfågel hoppade kring i ”Fribergs buske”. 

Förebådande den stora invasionen av kungsfåglar som 

man kan få uppleva under senare halvan av oktober och 

början på november. 

 

Mångata vid Sebybadet. Foto: Nina Hedberg 

 

 När mörkret sänkt så mycket att vi inte längre kunde 

urskilja fåglarna hade också alla tranorna flugit ner för 

övernattning. Nu stod de på en lång rad där i söder och 

väntande på soluppgången nästa dag. För vår del innebar 

det lite kaffe uppe på rummen. En halvtimme senare satt 

vi i bussarna igen och åkte söderut, tanken var att försöka 

hitta någon nattskärra rastande eller flygande i mörkret. 

Första bussen, som kördes av Curt, hade en grävling 

springande på vägen i närheten av Össby. Vi i buss två 

skymtar den lite grann. Curt har en mycket stark ficklam-

pa (mindre strålkastare) och börjar att lysa kring sig när 

vi kommer ner mot Sibyllas. Vi räknar med att en del 

nattskärror tar dagkvist i den dungen. Strax före avtags-

vägen ner mot udden får vi se en fågel som flyger om-

kring i ljuskäglan från strålkastaren. Det är väl ingen 

höjdarobs men dock en nattskärra. Det blir tyvärr kväl-

lens enda. Vi lyckas ”lysa” in tre ståtliga dovhjortar också 

men inga fler skärror. 

 

Onsdag 19 september  

Fågelskådning före frukost! Ack så härligt, man arbetar 

upp hungern så att maten smakar extra bra. Vi satsade på 

Ottenby även denna morgon så avfärd 05.45 från Gam-

malsbygården. På vägen ner i mörkret var vi nära att köra 

på en hel flock med rapphöns som gick på vägen nära 

Össby. Turligt nog hann jag bromsa. Senare på förmidda-

gen såg även de i buss nr 2 rapphönsen och kunde räkna 

in dem till 14 antalsmässigt. Den här morgonen var det 

inte vindstilla utan det blåste en frisk sydvästlig vind. Vi 

tar visst lä bakom det sydliga vindskyddet. Precis när vi 

närmade oss vindskyddet skrek man ut bredstjärtad labb. 

Vi fick dock dåliga anvisningar om var fågeln befann sig 

och såg den inte. Den försvann i riktning Polen förstod vi 

senare. Det sträckte prutgäss, bläsänder, stjärtänder, 

sjöorre och småskrake, inga stora mängder men flockarna 

kommer ganska regelbundet. Det passerade också åtta 

storlommar under morgonen, en del på ganska bra obs-

håll. Ny resart blev flocken med sju till åtta svärtor till-

sammans med några sjöorrar. De vita vingspeglarna lyste 

i jämförelse med de helsvarta sjöorrarna. Sparvhökarna 

var flitiga som vanligt och några vråkar drog ut över 

havet söderut. Först trodde vi att det är bivråkar men vi 

noggrannare kontroll visade det sig att det var två orm-

vråkar. Lite ovanligt att de drar ut så tidigt på morgonen, 

tidiga vråkar brukar normalt vara bivråkar som är mer 

pressade att komma iväg på sin långa resa. En ung fisk-

tärna drog också förbi. 

 

Sträckande starar vid Ölands Södra Udde 19 september. 

Foto: Ola Bondesson 

 

   Efter frukost blev det Ottenby igen för nu var det dags 

för vår ringmärkningsguidning vid fågelstationen. Gårda-

gen hade inneburit ganska många ringmärkta fåglar men 

idag var det klart sämre. Vinden var för hård och det var 

svårt att få något i näten. Turligt nog kom Douglas 

springande precis när vi skulle starta guidningen och 

skrek att de hade fastnat en sparvhök i nätet nere vid 

Bertils. Hannes, vår guide, skrek tillbaks att han inte 

kunde nu men att någon annan skulle ta höken. Det är 

ofta ont om tid när sparvhökar flyger in i slöjnät för de 

fastnar inte riktigt utan blir ofta bara löst hängande. Någ-

ra minuter senare kom Göran upp med höken till oss. Det 

blir ringmärkningens behållning. Att få se en sparvhök på 

riktigt närhåll är spännande och det gav Hannes många 

möjligheter att prata om fåglar och ringmärkning. När vi 

märkt fågeln i labbet och släppt den utomhus så var det 

dags att driva in fåglar i Helgolandsryssjan, men först 
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kunde vi plocka ut en rödhake ur nätet nära stationsbygg-

naden. Drevet gav ingen fångst men vi hade den lilla 

rödhaken som blev kontrollerad. Den var redan ringmärkt 

här vid Ottenby sedan tidigare.  Efter ringmärkningen tog 

vi lite fika på Fågel Blå och sedan en runda på Naturum. 

Nästa skådning blev i Södra Lunden och fågeltornet där. 

Liksom i går rörde sig en hel del rovfåglar och kunde 

observeras fint från tornet. trycket var dock lägre i dag 

och vi kunde inte notera några nyheter för artlistan. 

Många av fåglarna passerade dock på bra fotohåll och 

framförallt kan vi säga att vi nu fick möjlighet att studera 

lärkfalkar på lite närmre håll. 

   När vi sett oss mätta på rovfåglarna så var inte var 

magar i det tillståndet. Kursen ställdes än en gång mot 

Kungsgårdens parkering. Det hade gått larm om en brun 

glada över Norra Lunden och vi hoppades kunna spana in 

även denna medan vi fyllde det gapande hålet i magen. 

Nu blev det inte till fullo som det var tänkt. Hålet fylldes 

snabbt men gladan behagade inte visa sig. I stället kunde 

vi spana in en fjällvråk och två bruna kärrhökar tillsam-

mans med några ormvråkar och sparvhökar samt givetvis 

också tornfalkar i närområdet. Dags för lite variation i 

fågelskådandet och siktet togs på Västerstadsviken med 

förhoppning om lite änder och vadare i bra ljus. När vi 

lämnade parkeringen så upptäckte Christina en födosö-

kande gröngöling på gräsmattan vid Kungsgården. Den 

gick helt öppet och plockade i sig, kanske myror, och alla 

fick tillfälle att titta på den för artlistan nya arten. 

 

Ung bivråk sträcker över Södra Lunden september 2018. 

Foto: Ola Bondesson 

 

   Vi blev inte besvikna på Västerstadsviken, där fanns 

mycket änder och vadare att studera. Vackra att titta på är 

de grafiska skärfläckorna men nu var det bara två på 

plats. Inne i viken i perfekt ljus hittade vi svartsnäppa, 

rödbena och gluttsnäppa tillsammans med några brusha-

nar. Bra att jämföra storlek mellan Tringavadarna och att 

också jämföra deras näbbar. Svartsnäppans långa, smala 

och eleganta med en liten krok i spetsen. Rödbenans lite 

kortare och lite grövre samt gluttsnäppans kraftiga och 

lite uppåtböjda. På reveln framför oss i lite sämre ljus 

stod flera ljungpipare och bland dem ytterligare några 

gluttsnäppor och minst en kustsnäppa. Där fanns också 

kustpipare och myrspov förutom de obligatoriska kärr-

snäpporna, större strandpiparna och enkelbeckasinerna. 

Ute på stenarna satt förstås en havsörn. Inne i viken på 

stranden provianterade en ganska stor flock med hämp-

lingar ivrigt. Det fina medljuset gjorde att man kunde 

studera dem på ett mycket bra sätt. 

   Dags för resans sista middag och artgenomgång. efter-

som det var sista kvällen var vi några som provade på att 

öppna det intressanta whiskyskåpet och njuta av en malt-

whisky till artlistan. Maten som serverades den här kväl-

len var en currykryddad crabfishsandwich, varmrökt lax 

med hjortronsås (läcker smakbrytning) samt en mycket 

kladdig chokladkaka med vispgrädde. Vi njöt lite extra 

länge för att ta vara på de goda smakerna. 

 

Torsdag 20 september 

 Resans sista dag började vi som vanligt med frivillig 

morgonskådning före frukost. Målet den här morgonen 

blev Penåsa ute på Stora Alvaret. Även dit är det lite 

längre så det blev avfärd vid 05.45 igen. Man svänger i 

Kastlösa och kör på den gamla banvallen ut på alvaret. 

Penåsa är en gammal ödeby som ligger inne i en avskild 

skogsdunge. Här fanns rapporter om taigasångare från 

tidigare dagar och brandkronad kungsfågel har häckat där 

i år. Rapporterna kommer från bron som vi kommer till 

efter 200 meters promenad från parkeringen. Vi lyckades 

höra lock från den brandkronade kungsfågeln, klart mer 

spetsigt (nålstick) än den vanliga kungsfågelns. I övrigt 

hörde vi bara gransångare locka och kunde även se dem. 

Nere vid ödebyn var det ganska rikligt med småfågel – 

nötväcka, gärdsmyg, mesar, ärtsångare och svarthätta. 

Tillbaks till bron hördes även en lövsångare locka och en 

rödvingetrast flög över. När vi kör hemåt var det mycket 

korpar samlade ute på alvaret och en adult havsörn flög 

upp. Förmodligen låg det något kadaver därute. Örnen 

satte sig fint så att vi kunde studera den inifrån bussarna.  

 

Tornfalk vid Sibyllas september 2018. Foto: Ola Bondes-

son 

 

   Efter frukost checkade vi ut och packade bussar och 

bilar. Därefter bar det iväg till Sibyllas igen i bussarna för 

att ge den bruna gladan och den gäckande skrikörnen 

ännu en chans. Två bivråkar, en fiskgjuse, två röda glador 

och en lärkfalk tillsammans med de alltid närvarande 

ormvråkarna, sparvhökarna och tornfalkarna. Till slut 

fick Curt korn på en rovfågel som såg lovande ut. Det var 

den bruna gladan som gled in över Norra Lunden. Nu var 

den synlig så länge att de flesta hann med att se den innan 

den sjönk ner bakom trädtopparna och försvann. Då 

kände vi oss nöjda med rovfågelskådandet och tog sikte 

på Gammalsbygården igen för att plocka upp de bilar 

som var parkerade där. 

   Nästa mål blev Sebybadet där vi också tryckte ner vår 

lunch. Lite skådning nere vid stranden gav inget nytt men 

en ung myrspov provianterade alldeles nedanför våra 

fötter. Lite längre bort större strandpipare, kustsnäppa, 
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kärrsnäppor och en gluttsnäppa. Bra repetition på några 

av resans standardarter. Resans sista skådarstopp gjorde 

vi vid Risinge hamn på västra sidan av Öland. Där hade 

setts både vattenrall och småfläckig sumphöna i vasskan-

ten tidigare i veckan. Tyvärr hade vinden tilltagit ganska 

rejält och det bjöd inte upp till att några rallfåglar skulle 

visa sig. Ute på revet stod en ganska stor flock med 

ljungpipare. Snatterand, skedand och storskrakar kunde 

observeras. En havsörn kom flygande och ställde till med 

oreda innan klockan obevekligt hade tickat upp till slut-

tid. Några av resenärerna hade tågtid att passa i Kalmar 

och här blev det lämpligt att avsluta resan. Några av 

deltagarna åkte över till Naturbokhandeln medan några 

ställde kursen direkt hemåt eller något annat slutmål. Vi i 

bussarna tog sikte på Kalmar och vid 15.30 kunde vi 

lämna av tågresenärerna som skulle åka vid 15.57. På väg 

tillbaks till Växjö mulnade det på rejält och när vi hade 

tre mil kvar mötte vi regnet. En vältimad avslutning på en 

mycket lyckad resa. 

 

Ola Bondesson 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Solnedgång över Öland. Foto: Nina Hedberg 
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Skedand vid Ottenby. Foto: Ola Bondesson 

 

Artlista fåglar 
1 Prutgås Branta bernicla   

38 Sebybadet 16.9, 70 Sebybadet 17.9, 3 observerad 17.9 och 45 Ölands södra udde 18.9. Observerad 4 dagar totalt 

2 Vitkindad gås Branta leucopsis   

Observerad 5 dagar totalt 

3 Grågås Anser anser anser   

Observerad 5 dagar totalt 

4 Knölsvan Cygnus olor   

Observerad 5 dagar totalt 

5 Gravand Tadorna tadorna   

4 Sebybadet 16.9 och 9 Sebybadet 17.9 

6 Snatterand Anas strepera strepera   

Observerad 5 dagar totalt 

7 Bläsand Anas penelope   

Observerad 5 dagar totalt 

8 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Observerad 5 dagar totalt 

9 Skedand Anas clypeata   

25 Ölands södra udde 16.9, Västerstadsviken, Smedby 17.9 och observerad 17.9. Observerad 5 dagar totalt 

10 Stjärtand Anas acuta   

200 Ölands södra udde 16.9 och 10 Sebybadet 17.9. Observerad 4 dagar totalt 

11 Kricka Anas crecca crecca   

Observerad 5 dagar totalt 

12 Brunand Aythya ferina   

1 ⚤ Ölands södra udde 18.9 och 1 ♀ Ölands södra udde 19.9 

13 Vigg Aythya fuligula   

20 Ölands södra udde 18.9 och 1 ♀ Sebybadet 18.9 

14 Ejder Somateria mollissima mollissima   

20 Ölands södra udde 16.9. Observerad 4 dagar totalt 

15 Svärta Melanitta fusca   

7 Ölands södra udde 19.9 
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16 Sjöorre Melanitta nigra   

50 Sebybadet 17.9. Observerad 3 dagar totalt 

17 Knipa Bucephala clangula clangula   

Observerad 5 dagar totalt 

18 Storskrake Mergus merganser merganser   

Ölands södra udde 16.9 och Sebybadet 17.9. Observerad 5 dagar totalt 

19 Småskrake Mergus serrator   

Sebybadet 16.9 och Sebybadet 17.9. Observerad 5 dagar totalt 

20 Rapphöna Perdix perdix perdix   

14 längs vägen 19.9 

21 Fasan Phasianus colchicus   

1 Penåsa 20.9 

22 Storlom Gavia arctica arctica   

3 Sebybadet 17.9 och 8 Ölands södra udde 19.9 

23 Vit stork Ciconia ciconia ciconia   

1 Triberga mosse, Hulterstad 17.9 

24 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

Observerad 5 dagar totalt 

25 Storskarv Phalacrocorax carbo   

Observerad 5 dagar totalt 

26 Fiskgjuse Pandion haliaetus haliaetus   

1 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 1 Naturbokhandeln 17.9, 1 Ölands södra udde 18.9 och 1 Sibyllas 20.9 

27 Bivråk Pernis apivorus   

1 Sibyllas 16.9, 3 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 11 längs vägen 18.9, 3 Södra Lundtornet, Ottenby 19.9 och 2 Sibyl-

las 20.9 

28 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Sparvhök över Södra Lunden 19 september. Foto: Ola Bondesson 

 

29 Duvhök Accipiter gentilis   

1 juvenil Sibyllas 16.9 

30 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

5 längs vägen 16.9, 1 Ölands södra udde 17.9, 3 observerad 17.9, 3 längs vägen 18.9 och 2 Kungsgården P 19.9 

31 Stäpphök Circus macrourus   

2 juvenil Sibyllas 16.9, 1 juvenil Skärlöv 17.9, 1 juvenil Sibyllas 18.9 och 1 juvenil Södra lunden, Ottenby 18.9 

32 Röd glada Milvus milvus milvus   

3 Sibyllas 16.9, 2 längs vägen 17.9, 2 Sibyllas 20.9 och 1 längs vägen 20.9 

33 Brun glada Milvus migrans migrans   

1 Sibyllas 16.9 och 1 Sibyllas 20.9 

34 Havsörn Haliaeetus albicilla albicilla   

2 Sebybadet 17.9, upp till 5 längs vägen 16-19.9, 4 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 1 adult Penåsa 20.9 och 1 Risinge 

hamn 20.9 
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35 Fjällvråk Buteo lagopus lagopus   

1 Södra Lundtornet, Ottenby 18.9, 1 Kungsgården P 19.9 och 1 Sibyllas 20.9 

36 Ormvråk Buteo buteo buteo   

Observerad 5 dagar totalt 

37 Trana Grus grus   

Observerad 5 dagar totalt 

38 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

1 Sebybadet 16.9, 10 observerad 17.9 och 2 Ölands södra udde 18.9 

39 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

1 Sebybadet 16.9, 11 Västerstadsviken, Smedby 17.9 och 2 Västerstadsviken, Smedby 19.9 

40 Tofsvipa Vanellus vanellus   

Observerad 5 dagar totalt 

41 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

Observerad 4 dagar totalt 

42 Kustpipare Pluvialis squatarola squatarola   

10 Sebybadet 16.9, 2 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 3 observerad 17.9 och 1 Västerstadsviken, Smedby 19.9 

43 Större strandpipare Charadrius hiaticula   

Observerad 5 dagar totalt 

44 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   

10 Ölands södra udde 16.9 och 15 längs vägen 17.9. Observerad 3 dagar totalt 

45 Myrspov Limosa lapponica lapponica   

10 Sebybadet 16.9, 2 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 10 observerad 17.9, 3 Sebybadet 18.9, 1 Västerstadsviken, 

Smedby 19.9 och 1 Sebybadet 20.9 

46 Storspov Numenius arquata arquata   

2 hörda Sebybadet 16.9 och 8 Sebybadet 18.9 

47 Svartsnäppa Tringa erythropus   

2 Sebybadet 16.9, 5 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 1 Triberga mosse, Hulterstad 17.9, 1 Ölands södra udde 19.9 och 

1 Västerstadsviken, Smedby 19.9 

48 Rödbena Tringa totanus totanus   

3 hörda Sebybadet 16.9, 1 Västerstadsviken, Smedby 17.9 och 1 Västerstadsviken, Smedby 19.9 

49 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

3 Sebybadet 16.9, 1 Ölands södra udde 16.9, 2 Sebybadet 17.9, 4 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 2 längs vägen 18.9, 5 

Västerstadsviken, Smedby 19.9 och 1 Sebybadet 20.9 

50 Skogssnäppa Tringa ochropus   

2 Triberga mosse, Hulterstad 17.9 

51 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Sebybadet 16.9 

52 Kustsnäppa Calidris canutus canutus   

5 Sebybadet 17.9, 10 observerad 17.9, 2 Sebybadet 18.9, 1 Västerstadsviken, Smedby 19.9 och 1 Sebybadet 20.9 

53 Kärrsnäppa Calidris alpina   

100 Sebybadet 16.9. Observerad 5 dagar totalt 

54 Brushane Philomachus pugnax   

3 Sebybadet 17.9 och 1 Västerstadsviken, Smedby 19.9 

55 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 5 dagar totalt 

56 Fiskmås Larus canus canus   

5 observerad 17.9. Observerad 2 dagar totalt 

57 Havstrut Larus marinus   

Observerad 5 dagar totalt 

58 Gråtrut Larus argentatus argentatus   

Observerad 5 dagar totalt 

59 Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis   

12 längs vägen 16.9 och 1 Sebybadet 17.9 

60 Småtärna Sternula albifrons albifrons   

1 Sebybadet 17.9 

61 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

20 längs vägen 16.9, 2 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 10 Sebybadet 18.9 och 1 Ölands södra udde 19.9 

62 Klippduva Columba livia var. domestica   

Observerad 5 dagar totalt 

63 Skogsduva Columba oenas oenas   

Observerad 5 dagar totalt 

64 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Observerad 5 dagar totalt 
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65 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

2 längs vägen 16.9, 8 Mörbylånga sockerbruksdammar 17.9, 4 längs vägen 17.9 och 1 längs vägen 18.9 

 

 
Turkduvor i Mörbylånga 17 september. Foto: Christina Molnar 

 

66 Nattskärra Caprimulgus europaeus europaeus   

1 Sibyllas 18.9 

67 Större hackspett Dendrocopos major major   

1 längs vägen 16.9, 1 observerad 17.9, 1 längs vägen 18.9 och 1 längs vägen 20.9 

68 Gröngöling Picus viridis viridis   

1 Kungsgården P 19.9 

69 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

20 längs vägen 16.9. Observerad 5 dagar totalt 

70 Stenfalk Falco columbarius aesalon   

1 Sebybadet 16.9, 1 Ölands södra udde 16.9, 1 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 1 Sibyllas 18.9, 1 Schäferiängarna, 

Ottenby 18.9, 1 Södra Lundtornet, Ottenby 18.9 och 1 Ölands södra udde 19.9 

71 Lärkfalk Falco subbuteo subbuteo   

3 Sibyllas 16.9, 1 Västerstadsviken, Smedby 17.9, 5 längs vägen 18.9, 3 längs vägen 19.9 och 1 Sibyllas 20.9 

 

 
Lärkfalk 1K-fågel över Södra Lunden 19 september. Foto: Ola Bondesson 
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72 Törnskata Lanius collurio   

2 Sebybadet 16.9 

73 Skata Pica pica pica   

Observerad 4 dagar totalt 

74 Kaja Coloeus monedula monedula   

Observerad 5 dagar totalt 

75 Råka Corvus frugilegus frugilegus   

Observerad 1 dag totalt 

76 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 5 dagar totalt 

77 Korp Corvus corax corax   

2 längs vägen 18.9. Observerad 5 dagar totalt 

78 Blåmes Cyanistes caeruleus caeruleus   

Observerad 5 dagar totalt 

79 Talgoxe Parus major major   

Observerad 5 dagar totalt 

80 Sånglärka Alauda arvensis arvensis   

Observerad 5 dagar totalt 

81 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 5 dagar totalt 

82 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

2 Sibyllas 18.9 

83 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

1 Sebybadet 16.9, 1 längs vägen 19.9 och 1 Penåsa 20.9 

84 Gransångare Phylloscopus collybita   

Observerad 5 dagar totalt 

85 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

1 längs vägen 18.9 och 2 Penåsa 20.9 

86 Ärtsångare Sylvia curruca curruca   

1 Ås camping 16.9, 1 längs vägen 16.9 och 1 Penåsa 20.9 

87 Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla ignicapilla   

1 hörd Penåsa 20.9 

88 Kungsfågel Regulus regulus regulus   

1 Sebybadet 18.9 

89 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes troglodytes   

1 hörd observerad 17.9 och 1 hörd Penåsa 20.9 

90 Nötväcka Sitta europaea europaea   

1 observerad 17.9, 1 hörd Södra lunden, Ottenby 18.9 och 1 hörd Penåsa 20.9 

91 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   

Observerad 5 dagar totalt 

92 Koltrast Turdus merula merula   

1 längs vägen 17.9, 1 ⚤ längs vägen 18.9, 2 Ottenby fågelstation 19.9 och 2 Penåsa 20.9 

93 Rödvingetrast Turdus iliacus iliacus   

1 Penåsa 20.9 

94 Grå flugsnappare Muscicapa striata striata   

1 Sebybadet 16.9, 1 Ås camping 16.9, 2 Mörbylånga sockerbruksdammar 17.9 och 1 längs vägen 18.9 

95 Rödhake Erithacus rubecula rubecula   

Observerad 5 dagar totalt 

96 Mindre flugsnappare Ficedula parva   

1 Ås camping 16.9 och 1 Ås camping 18.9 

97 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros   

2 Ås camping 16.9 och 1 Ås camping 18.9 

98 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

5 längs vägen 16.9, 2 Södra Lundtornet, Ottenby 18.9 och 1 längs vägen 19.9 

99 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

5 längs vägen 16.9 och 5 längs vägen 19.9. Observerad 3 dagar totalt 

100 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 5 dagar totalt 

101 Pilfink Passer montanus montanus   

Observerad 5 dagar totalt 

102 Järnsparv Prunella modularis modularis   

1 hörd Sibyllas 18.9 

103 Gulärla Motacilla flava   

Observerad 5 dagar totalt 
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104 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 5 dagar totalt 

105 Ängspiplärka Anthus pratensis   

Observerad 5 dagar totalt 

106 Trädpiplärka Anthus trivialis trivialis   

Observerad 5 dagar totalt 

107 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

Observerad 5 dagar totalt 

108 Bergfink Fringilla montifringilla   

Observerad 4 dagar totalt 

109 Grönfink Chloris chloris chloris   

Observerad 5 dagar totalt 

110 Hämpling Linaria cannabina cannabina   

Observerad 5 dagar totalt 

111 Mindre korsnäbb Loxia curvirostra curvirostra   

1 hörd överflygande Mörbylånga sockerbruksdammar 17.9 

112 Steglits Carduelis carduelis carduelis   

Observerad 5 dagar totalt 

113 Grönsiska Spinus spinus   

Observerad 5 dagar totalt 

114 Gulsparv Emberiza citrinella citrinella   

Observerad 5 dagar totalt 

115 Videsparv Emberiza rustica   

1 juvenil Ottenby fågelstation 18.9 

116 Sävsparv Emberiza schoeniclus schoeniclus   

Observerad 1 dag totalt 

 

 

 

 

 
Videsparv 1K-fågel ringmärkt vid Ottenby 18 september. Foto: Ola Bondesson 
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Däggdjur 
1 Fälthare Lepus europaeus   

Observerad 4 dagar totalt 

2 Grävling Meles meles   

1 längs vägen på kvällen 18.9 

3 Knubbsäl Phoca vitulina vitulina   

Observerad 5 dagar totalt 

4 Rådjur Capreolus capreolus   

Observerad 3 dagar totalt 

5 Dovhjort Dama dama   

Observerad 3 dagar totalt 

 

 

 

 

 

 

Mindre flugsnappare vis Ås vandrarhem 18 september. Foto: Ola Bondesson 


