Öland 29 mars 2014
Vi var fyra skådare från höglandet som åkte mot ostkusten tidigt på morgonen för att titta på
sträckande fåglar i sundet. Då solen började stiga upp på en klarblå himmel bestämde vi oss
för att börja vid Mörbylånga hamn för att få det bästa tänkbara ljuset. Vi anlände strax efter
klockan sju och packade snabbt upp tubarna för att börja spana. Mellan 07:15-09:00 räknade
vi in 450 ejdrar, 20 alfåglar, 35 småskrakar, 6 storskrakar, 1 par snatteränder, 10 sjöorrar, 1
smålom, 8 strandskator, 40 större strandpipare, 7 sädesärlor och 1 sjungande gransångare.
Då sträcket var magert bestämde vi oss för att besöka några lokaler på södra Öland istället.
Första stoppet gjordes vid Risingehamn. Där antecknades bl.a. 3 snatteränder, 1 ad havsörn,
1 rödbena, 1 vattenrall, 35 krickor, sjungande taltrast och gransångare. En flock på 100
mindre korsnäbbar som sträckte mot norr var en häftig upplevelse. Färden gick vidare mot
Västerstadsviken. Här rastade bl.a. 120 skärfläckor, 1 brushane, 2 kärrsnäppor, 20 bläsänder,
1 2k+ havsörn, 2 havstrutar, 30 gravänder, 6 sädgäss, och 5 bläsgäss. Vi fick också några
snabba obsar på 8 vinterhämplingar och 5 steglitser som drog förbi. Ett larm om en
brandkronad kungsfågel i södra lunden gjorde att vi begav oss dit. När vi kom fram till södra
delen på Lundsjön hördes kungsfåglar i träden. Efter en kort stunds letande hittade Mats den
brandkronade bland lövträden. Vi fick se den fint i 2-3 minuter innan den försvann lika
plötsligt som den hade dykt upp. En mindre hackspett hördes under vandringen tillbaka till
bilen. Vid parkeringen sågs en ladusvala innan det blev en efterlängtad fikapaus. Klockan var
12:30 när vi anlände till Ottenby. En vandring i området runt fyren gav bl.a. 10 skedänder, 4
bläsänder, 8 snatteränder, 3 bergänder, 4 svärtor och en svart rödstjärthane. Ett snabbt
stopp vid Sebybadet gav 1 gråhakedopping, 50 gravänder och 1 honfärgad svärta. Då tiden
började lida mot hemfärd bestämde vi oss för att besöka Beijershamn som sista lokal. På
vägen till det norra tornet sågs bl.a. 3 brushanar, 2 rödbenor 3, gråsiskor och 25 sädesärlor.
Uppe i tornet började vi spana efter den berglärka som hade setts tidigare under dagen.
Efter att ha letat under ca 45 minuter i strålande solsken bland mängder med större
strandpipare, sånglärkor, sävsparvar och några kärrsnäppor hittade Mats den till slut.
Berglärkan blev en fin avslutning på en trevlig resa som inbringade totalt 85 arter.
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