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Rapport från fem intensiva och lärorika fågelskådardagar som hade sin utgångspunkt från Näsby 
nav där Ulrica Parboäng lät oss bo under vår vistelse. Hon dukade också upp en ordentlig frukost 
till oss i sitt kök varje morgon. Det var ingen risk att man behövde gå ifrån frukostbordet hungrig. 
Soluppgången från boendet var vissa dagar helt magnifik. 

Fågelhöjdpunkter
Härfågel
I strålande sol anländer vi till Öland och  Beijershamn som blir första stoppet på resan. Där 
sammanstrålar gruppen som kommer från olika håll i Sverige. Allt ifrån Östersund, Norrköping, 
Stockholm och Kinna. Från fågeltornet prickar vi snabbt in bland annat bläsand, bläsgås, skedand 
och stjärtand. I träden runt omkring hittar vi bland annat rödhake, koltrast och kungsfågel. 
Under resan till Öland har det larmats om en härfågel och hela gruppen vill dra på den. 
Härfågeln har larmats från Segerstads fyr och på vägen dit stannar vi en snabbt vid Triberga mosse 
där vi håvar in både vit stork och dvärgbeckasin.
Väl framme vid
Segerstads fyr behöver vi
inte gå långt förrän
härfågel hittas. Helt
obekymrad över
uppmärksamheten går
den omkring och
födosöker. Härfågeln
blev livskryss för några
av deltagarna. Tur att vi
drog på den för de
kommande dagar fick vi
inte några ytterligare
rapporter om denna
fågel.



Följande dagar skådade vi att det ljusnade tills det mörknade igen. Några pauser hann vi dock med. 
Man måste trots allt både fika och äta lunch... Tur att det gick bra att skåda även inifrån Fågel blå 
där fika och lunch intogs två av dagarna.

Varje kväll blev det en utförlig genomgång av de fåglar vi sett under dagen och ofta blev det några 
tips från Gigi om vad man ska tänka på vid artbestämning av vissa arter. En god och uppsluppen 
stämning genomsyrade dessa artgenomgångar. De som fått livskryss fick också smaka på en hutt 
whisky. För vissa till sin förtjusning och för vissa frambringade denna hutt rysningar genom hela 
kroppen.

Ringmärkning på Ottenby fågelstation
En av dagarna har vi en ringmärkningsguidning på Ottenby fågelstation. Hannes Andersson som var
vår guide informerade oss om deras arbete på fågelstationen. Vi fick vara med när fåglar togs loss ur
fångstnäten samt hjälpa till att driva in fåglar i helgolandfällorna. En hel del fåglar fastnade som vi 
sedan fick se ringmärkas. Bland annat hade en redan ringmärkt kungsfågel fastnat i nätet och vid 
kontroll av ringen visade det sig att den lilla fågeln var ringmärkt i Lettland tidigare i år. Vi fick 
även se rödhake och svarthätta ringmärkas. 

Rödhalsad gås
När frukosten var intagen dag 3 pep telefonen och Bird alarm visade ”Rödhalsad gås”. Den befann 
sig på ett fält, tillsammans med vitkindade gäss, cirka 10 minuter från vårt boende. Raskt packade 
vi in oss i bilarna med ökad puls och vissa om hopp om att få ytterligare livskryss. Väl framme möts
vi av många andra skådare och redan innan alla hinner ut ur bilarna har en av deltagarna sett fågeln 
på fältet. Snabbt upp med tubkikarna och snart hade alla fått in den rödhalsade gåsen i siktet. Gåsen 
hade placerat sig perfekt då den stod i ”första ledet”. Tidvis var det ingen av de vitkindade gässen 
som skymde den så vi kunde studera den i detalj.



Tajgasångare
Flera dagar hade det larmats om tajgasångare och på vår fjärde dag ger vi oss ut för att 
förhoppningsvis både se och höra den. Vi beger oss till Ventlinge strand där fågeln rapporterats. 
Ganska snart längs med grusvägen hör många av oss tajgasångarens lockläte. En god stund letar vi 
efter den i träd och buskar, vi ser bara kungsfåglar. Efter en stund ger vi upp och åker istället till 
Fågel blå i Ottenby för att äta lunch. Med magarna fulla av lufsa och annat gott beger vi oss till 
Gammalsby. Även där har en tajgasångare rapporterats. För ingen av oss var nöjd med att enbart ha 
hört den... Väl framme vid den buske den ska uppehålla sig dröjer det inte länge förrän vi får se den.
Snabb är den. Far mellan kvist till kvist. Ibland synlig. Ibland långt in i buskaget, men alla lyckas att
se den.

Fjällvråk
På vår sista dag på ön åker vi åter igen till Segerstads fyr där det rapporterats ringtrast. Den lyckas 
vi dock inte se men vi ställer oss och sträckskådar en stund och då drar ett antal fjällvråkar in precis 
över oss. Nära och sakta och vi får god tid på oss att detaljstudera fåglarna. Vädret denna dag är helt
fantastiskt – strålande sol och helt vindstilla. Samtidigt som vi studerar fjällvråkarna passar vi på att
äta vår medhavda fika och några utövar ”soffskådning”...

När fem intensiva fågeldagar var över hade 119 fågelarter setts av gruppen.



Fågelokaler vi besökt
Beijershamn
Triberga mosse
Segerstads fyr
Stenåsabadet
Västerstadsviken
Gräsgårds hamn
Össby
Ottenby – Ölands södra udde
Ottenby – Kungsgården
Ottenby – Södra lunden
Grönhögens industriområde
Ventlinge strand
Gammalsby
Sebybadet
Näsbybadet

Artlista:
Prutgås, prutgås nigricans (underart till prutgås), vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, gravand, 
skedand, snatterand, bläsand, gräsand, rödhalsas gås, stjärtand, kricka, brunand, vigg, ejder, svärta, 
sjöorre, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, rapphöna, fasan, smådopping, skäggdopping, 
gråhäger, storskarv, sparvhök, duvhök, blå kärrhök, röd glada, havsörn, fjällvråk, ormvråk, rörhöna, 
sothöna, trana, skärfläcka, tofsvipa, ljungpipare, kustpipare, större strandpipare, mindre 
strandpipare, storspov, myrspov, mosnäppa, kärrsnäppa, skärsnäppa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, 
svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, kaspisk trut, sillgrissla, 
tordmule, tamduva, skogsduva, ringduva, turkduva, större hackspett, gröngöling, tornfalk, lärkfalk, 
pilgrimsfalk, varfågel, skata, kaja, råka, gråkråka, korp, svartmes, blåmes, talgoxe, trädlärka, 
sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, kungsfågel, tajgasångare, gärdsmyg, 
nötväcka, trädkrypare, stare, ringtrast, koltrast, björktrast, taltrast, dubbeltrast, grå flugsnappare, 
rödhake, svart rödstjärt, rödstjärt, stenskvätta, gråsparv, pilfink, sädesärla, ängspiplärka, 
trädpiplärka, skärpiplärka, bofink, bergfink, domherre, hämpling, gråsiska, större korsnäbb, steglits,
grönsiska, gulsparv, sävsparv, härfågel, vit stork.

Vid tangenterna: Anna Wiik


