2016-09-18
Höstresan till Öland
Jag(Lars M) hämtade Peter i Aneby kl 05.30 för vidare färd mot Eksjö där Håkan väntade. Med all utrustning, som
skulle med, fyllde vi gott o väl en Kia. Temperaturen varierade under färden och var som lägst 3 grader, men då vi
körde upp på Ölandsbron vid 8-tiden, var den uppe på 10 grader.
Det hade rapporterats tajgasångare,tajgablåstjärt och hökuggla dan innan, så vi hade en del att se fram emot.
Hökugglan hade setts vid brofästet, men syntes inte till då vi kom på morgonen. Första stopp blev istället Beijers
hamn, där vi togs emot av ett par lockande gransångare. Vi lyckades sen ta oss förbi några välväxta kreatur ut en bit
på piren. Där myllrade det av rastande änder och vadare. Mängder av bläsänder trängdes med några stjärtänder och
snatteränder. Ett par skedänder sågs också. Bland vadarna dominerade kärrsnäppor och brushanar. Vi såg några
myrspovar, flera st.strandpipare och kustpipare, samt 1 kustsnäppa och 1 småsnäppa . Längre bort mot tornet stod
en grupp ljungpipare(50 st) och en flock vitkindade gäss.
Efter att ätit frukost, for vi vidare mot Ottenby. I Mörbylånga ryttlade en fjällvråk och en stenfalk drog förbi.
Tajgablåstjärten hade observerats vid Kungsgården, men ingen rapport kom in under morgonen. Därför körde vi
direkt till södra udden, varifrån tajgasångaren rapporterades flitigt. Det dröjde inte länge förrän vi såg den födosöka,
på marken, några meter framför oss. Peter o Håkan fick några fina bilder innan vi gick ut till vindskyddet. Ejder- och
sjöorre- flockar sträckte förbi och nere vid stranden hittade vi 4 st skärpiplärkor, som ganska orädda gick omkring på
stenarna.

Lunchen, som innehöll samma ingredienser som frukosten , åt vi vid södra lundens parkering. Därifrån gick vi ut mot
Schäferiängarna. Håkan och jag fortsatte till Sandvik, medan Peter drog sig mot fågeltornet. Massor av vadare mötte
oss vid Sandvik,och vi fick några nya dagskryss ;1 sandlöpare,4 spovsnäppor och 2 skärfläckor. Samtidigt strövade
Peter i lunden och hittade 4 unga mindre flugsnappare, som vi gemensamt studerade senare.

Vid tvåtiden for vi vidare till Sebybadet på östsidan. Håkan fick fina bilder på kustsnäppa, vi såg 9 st. Nya dagskryss
blev roskarl, silltrut, gluttsnäppa samt 4 unga havsörnar, som satt spridda ute på en ö. Innan vi lämnade Seby,
sträckte ett 100-tal prutgäss o vitkindade gäss söderut.
På väg mot Färjestaden rapporterades en obs av hökuggla vid Mönstorp nära bron. Vi for dit, såg och fotograferade
hökugglan, innan vi lämnade ön för hemfärd.

Sammanfattningsvis fick vi en synnerligen lyckad skådardag. Vi såg i stort sett allt som rapporterats på ön.(Vi
missade bara en höksångare).
Bilderna på tajgasångare,mindre flugsnappare och Kustsnäppa är tagna av Håkan Sterner.
Bilderna av Skärpiplärka och Hökuggla är tagna av Peter Hörenius.
Tack Peter för en innehållsrik höstresa!
Lars Malmgren

