
Klubbresa till Öland 20-21/10 

 

Dag 1 

Vi blev bara tre som drog i väg på AOK:s  klubbresa till Öland och med en resledare som 

hade förutfattade meningar om södra delen av ön. Calcutta, Peking och Ottenby åker man 

inte till, det är folk överallt. Nog om detta. Vi började morgonen vid Hålnäsdungen vilken 

gav vanliga Ölandsfåglar, noterbart var dock m-sångsvan 1ex. Redan här kunde vi se att 

det var en toppdag för sträckande vitkindad gås, en notering på 56000 sträckande från 

Seby läge finns på artportalen. Sträcket gick på bred front, över ön, i sundet, under natten 

och även under söndagen så en bra bit över sexsiffrigt bör det ha landat på, men 

raritetssugna som vi var hade vi inte tid att räkna. 

Nästa stopp blev Stenåsabadet, lite hets på en ev. brunsångare som nu var försvunnen 

blev det. Sven tyckte sig höra ett läte som överensstämde med dito, men inget säkert.  

                                                                                      

Ett larm om rödhalsad gås hade kommit 

bara några km från badet varför vi 

hastade dit. Gåsen var lätt att hitta trots 

mängder av vitkindade gäss. Vi stod på 

lite höjd utmed östra landsvägen och 

kunde se ner bland gässen och då blir det 

genast lättare. 

Skärlövs hamn och Sebybadet besöktes men inget som kunde stilla raritetstörstande 

högländare stod att finna. Vid Sebybadet noterade vi förvisso skärpiplärka 2ex. 

Brunsångaren hade nu återfunnits varför en snabb transport tillbaka till Stenåsabadet 

gjordes och efter en stunds sökande fick vi se den och Sven kunde även konstatera att 

lätet som hördes på förmiddagen överensstämde med det som nu hördes. 

Det var nu sen eftermiddag så vi tvärade över ön till Risinge hamn. En rostand hade varit 

stationär under dagen. Precis när vi upptäckte den lättade mängder av gäss och även 

rostanden, ännu en gång en snabb förflyttning och vi hittade rostanden betande på ett fält 

någon km bort. Dagens sista dagsljus ägnades åt rostanden varpå det var dags för middag 

på Pizzeria Linda Mörbylånga. Mätta och trötta återstod nu bara några kilometer till 

Degerhamns brukshotell där John Blund genast hälsade oss välkomna. 

 



Dag 2 

Det känns lite märkligt att vara på väg söderut på morgonen! En diskussion om 

ägretthägerns uppträdande i landet pågick i bilen när larm om sträckande sådana kom. 

Med lite snabbt kalkylerande kom vi fram till att vi borde kunna möta dessa på fyrvägen. 

Sagt och gjort, i höjd med Hahns fiskarstugor fick vi syn på de 6 hägrarna som kom 

sträckande med kurs mot Blekinge. 

 

  

 

Sträcket av de vitkindade gässen verkade inte avta, även var de på väg över ön mot 

sydväst. Nere på udden fanns en stationär skärsnäppa i övrigt såg vi fåglar som man kan 

förvänta bl.a. kustpipare, snösparv, röd glada, fjällvråk, kustpipare mm.  

                                                                                         

 

 

En taigasångare larmades från Össby och 

en omgruppering gjordes, efter en stunds 

väntan visade den upp sig fint i en stor 

björk, men dock väldigt rörlig som de 

brukar. 

Resan gick nu mot andra sidan ön, vi besökte stora dammen vid Grönhögen, Ventlinge 

hamn och Bejers hamn. Inga ovanliga upptäckter gjordes men det var behaglig 

oktoberskådning med ca 15 grader varmt och solsken. Vi avslutade vid Bejershamn och gav 

oss åter mot höglandet för några dagars jobb samtidigt som vi ser fram mot nästa 

programpunkt, bildvisning från Spanien 1/11 i klubblokalen. 

Vid Pennan Björn Karlsson 


