Klubbresa till Öland 25 april
Det blev bara Olof Fälth och undertecknad som följde med reseledaren Peter Hörenius till
Öland i vår. Vi började vid Bejershamn, där det fanns en del simänder så som stjärtand och
kricka. bland vadare var det mest kärrsnäppor, brushannar och ljungpipare. Grågässen hade
redan fått ut sina ungar, medan silvertärnan nyss hade anlänt till sin häckningslokal. Vi åkte
sedan söder ut och gjorde ett snabbstopp vid Gynge dammen, här fanns som vanligt smådopping men även en svarthakedopping. Vidare ned till Risinge hamn där listan kunde utökas med skedand. På väg till Västerstadsviken stannade vi till vid några bevattningsdammar,
här var det gott om vigg och i någon damm såg vi gråhakedopping. Nedkomna till viken, såg
vi några småtärnor och en hel del kärrsnäpper och större strandpipare. Uppe i luften var det
havsörn, brun kärrhök och röd glada.
Nu blev det raka spåret ned till Ottenby, här var det förstås gott om fågel. Nämnas bör sjöorre,
bergand, alfågel, sillgrissla, roskarl och gransångare. När vi lämnade udden kom det en regnskur, men som vanligt på Öland drog den snabbt förbi. Vi valde nu att köra norr ut på den
östra sidan av ön, första stoppet blev då Gräsgårds hamn. När vi parkerade bilen kom en man
fram med rullator och berättade att det satt en halsbands flugsnappare i hans trädgård. Vi såg
den ganska omgående och det var en fin "äkta" hane. Strax därpå dök Gösta Friberg upp, och
han kunde då informera oss om att det var årets första halsband på Öland. En fin hane av
svartrödstjärt såg vi också i hamnen. Under hela dagen sträckte det mycket vitkindad gås, och
här vid Gräsgård rastade ca 400 gäss norr om hamnen. Nästa stopp blev Seby badet, men ett
ganska högt vattenstånd gjorde att det inte fanns så mycket rastande vadare, men en myrspov
kan jag ju nämna. I Hulterstad svängd vi ned till Görans dämme. här var det gott om skedänder, någon årta, häckande sångsvan, spelflygande rödspovar, samt årets första svarttärna.
Några gånger under dagen hade det kommit larm om en dammsnäppa vid Bejershamn, därför
valde vi att avsluta dagen där. Ganska snabbt hittade vi den fint gående i våtmarken öster om
piren. Vi noterade även att det under dagen hade anlänt mycket svalor och några gulärlor. Det
blev ett nytt Sverige kryss för Ola, och en trevlig avslutning på en lyckad resa.
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