
AOK:s Skåneresa blev en endagsresa till södra Öland. 
 
Då söndagens väder beräknades att bli regn och rusk bestämde vi som anmält oss till 
Skåneresan att istället tillbringa lördagen 14/9 på södra Öland istället. Vi var tre personer 
som gav oss iväg på lördagsmorgonen, siktet var inställt på Ottenby, sammetshättan var 
kvar och en prärielöpare hade setts på fredagen. Väl på plats började dagen med en 
dvärgsparv, lite skulkig, och som tyvärr försvann innan vi sett den ordentligt. Sedan gick vi 
ner för att leta efter sammetshättan som varit i Bertils trädgård i flera månader, i kanten av 
flädern visade upp sig fint en kort stund. Några rödstrupiga piplärkor drog omkring. 
  

 
Sammetshätta och prärielöpare 

Efter lite frukost var det dags för en promenad ut till södra änden av Sandvik och väl på plats 
gick där en prärielöpare. Gladast var Håkan som nu kunde stryka sin evighetslånga 
förstaplats, på club 300:s kryssarlistor, som suktare på arten. Det var gott om rastande 
vadare, naturligtvis var kärrsnäppa den vanligaste. Några spovsnäppor, kustpipare, 
myrspovar och två småsnäppor såg vi också. På väg tillbaka drog en röd glada förbi och en 
lärkfalk jagade på en annars rätt fågeltom himmel.  
Västrevet spanade vi av, två årtor var det häftigaste vi såg. Vi stannade vid Sibyllas jaktstuga 
och spanade en stund men bara några få rovfåglar sågs, lite märkligt då det verkade vara 
skaplig termik. Vi tog därför ett beslut att besöka Hålnäsdungen. På stranden rastade en 
Isländsk rödspov och två sandlöpare, i själva dungen var fåglarna fåtaliga några kungsfåglar 
och en gransångare fanns det dock där. 
 

 
Rödspov (islandica) 

Klockan började nu närma sig 15:30 och det var dags att åter styra mot Höglandet. Som 
vanligt inmundigades förplägnad på en onämnbar snabbmatsrestaurang på hemvägen. Tre 
tunga arter, en tuff ras och lite andra ovanligheter för Höglandsbor blev resultatet på resan 
och det får väl anses vara godkänt. 
Björn Karlsson 


