
StOF:s tjejresa till Öland 21 -24 maj 2010. 
”En solig ö med besök av tjockfot!” 
 

 
Deltagare: Gigi Sahlstrand, Marianne 
Dannbeck, Anita Melin, Inga Pettersson, 
Maria Stenmark, Elisabeth Sturesson, 
Birgitta Nord, Angelica Aronsson 
 
Den 21 maj var det 8 förväntansfulla tjejer 
som åkte till denna ur ett fågelperspektiv 
alltid lika spännande ö – Öland. Resan med 
minibuss till Brukshotellet i Degerhamn 
var trivsam med de skickliga chaufförerna 
Marianne och Gigi vid ratten. Gigi, ledare 
för resan, hade dessutom koll på C3 larmen 
så vid Mönsterås, Pataholm, klättrade vi 
över mur och hoppade över tuvor på ett 
skogsavverkat område i jakt på en 
svarthakad buskskvätta. Strax fann vi den i 
sällskap med några buskskvättor. 
Stämningen var hög under den fortsatta 
bilresan och gissningarna gick vilt till om 
antalet arter som vi skulle få se denna helg. 
Några arter kom med på listan när väl 
Ölandsbrons högsta punkt passerats, bland 
annat morkulla. 
 
Tidigt nästa morgon var det äntligen dags 
att få ge sig iväg ut i fågelmarkerna. I 
Grönhögen började vi med att njuta av en 
från industribyggnadernas tak sjungande 
svart rödstjärt medan en kentsk tärna 
fiskade i dammen intill. Efter en 
godmorgonhälsning till ”Kalle” X kändes 
det fantastiskt att få börja räkna in de drygt 
100 arterna som dagen skulle komma att ge 
i fåglarnas Mecka- Ottenby. Fyra 
praktfulla roskarlar visade upp sig på 
udden. Efter en skön vandring i Södra 

lunden smakade lunchen utmärkt vid 
Sebybadet där dock soldallret var lite för 
besvärande för att kunna njuta av vadarna. 
 
Några lokaler till besöktes men middag 
hägrade inför den kvällstur som började i 
Ottenby med att lyssna på grönfläckig 
padda som spelade i våtmarken vid Långe 
Jan. Det var första gången på 100 år som 
denna padda spelade på Öland. 
Länsstyrelsen berättade om de lyckade 
utsättningar man gjort för att rädda denna 
akut hotade padda. Kvällsturen gick till 
norr om Össby och Hulterstad där vi 
lyssnade på spelade kornknarr och 
småfläckig sumphöna. Jorduggla jagade 
över åkermarken och vi skrämde ett 
vildsvin, eller vem blev mest skrämd! Sov 
gott gjorde vi i alla fall efter denna 
upplevelserika dag vilket var tur för efter 
en tidig frukost nästa dag gjorde vi en lång 
vandring i mellersta och norra lunden. Det 
hade larmats en sommargylling och vem 
vill inte lyssna till denna ljuva flöjtning. 
Efter en stunds letande i sällskap med 
många andra skådare fick vi höra de ljuva 
tonerna. Vi vandrade vidare i solskenet och 
fick snart njuta av en stilig mindre 
flugsnapparhanne. Då kan det inte bli 
mycket bättre, vilket vi firade med lunch i 
sällskap med de får som betar i norra 
lunden. 
 
I Gräsgårdshamns pittoreska hamn stod vi i 
lä av bodarna och betraktade en vacker årta 
på nära håll men även denna gång var 
soldallret problematiskt. Bilfärden gick 
vidare och vid södra Hulterstad stod vi 
länge och tittade på fem hannar och två 
honor ängshök som flög lågt över Alvaret. 
Vid Stenåsabadet badade vi inte trots det 
soliga vädret utan det var alla tättingar och 
sångare som fick uppmärksamhet förutom 
en stackars nattskärra. Den låg helt öppet 
på en klippt gräsgång och såg kraftigt 
medtagen ut. Visst är det fascinerande att 
få se en sådan art så på nära håll och i 
dessa ljusförhållanden men många av oss 
blev beklämda över hur stressad den måste 
känna sig av vår närvaro och av närgångna 



fotografer. Sedan gjorde vi förstås det 
klassiska och alltid efterlängtade besöket i 
Stenhusa bod. 
 
Orkidéernas färgprakt på Alvaret var 
magiskt vacker och det kändes så rofyllt 
när vi vandrade ut till Möckelmossen. Där 
fick vi se en hanne blå kärrhök, brunand, 
kricka, sångsvan, 4 stycken svarttärnor och 
även höra kärrsångaren. Varma och 
hungriga stannade vi vid den gemytliga 
Kastlösa bykrog där flera av oss åt Ölands 
landskapsrätt kroppkakor. Mätta och glada 
var det sedan nära till skratt när vi på en 
åker strax söder om Kastlösa såg den alltid 
lika fantastiska rapphönan! I Risinge, i en 
sandhög på lantbruksfastighet stannade vi 
och tittade på en koloni med backsvalor 
innan Marianne styrde bilen hemåt för en 
artgenomgång och skål för dagens härliga 
fågelupplevelser.  
 
Nästa morgon sken solen också och vi 
började med en kort vandring i de gamla 
bergsbrotten med öppna fältugnar som 
ligger i närheten av brukshotellet innan vi 
åkte till larmtavlan vid Kungsgården där en 
ortolansparv hade larmats. Där var vi 
många som njöt av en hanne ortolansparv 
på nära håll. Nere vid udden sträckte 
alfågel, sjöorre, smålom, sillgrissla och 
tordmule. På stranden gick 12 myrspovar 
och 4 myrsnäppor och alldeles vid våra 
fötter spatserade en svartkråka omkring. 
En kråka som senare skulle visa sig hålla 
sig framme när vi dukade upp fikasäcken. 
Och när brukar det hända saker, jo när man 
har hällt upp kaffet och denna gång gick 
larmet om en tjockfot vid Gäddviken. Nu 
var det MÅNGA lyckliga skådare som 
länge och väl kunde betrakta tjockfoten 
vandra runt mellan stenarna på 
strandängen. Och inte nog med det så ropar 
plötsligt någon – biätare! Genom att röra 
tuben några tubfält norrut kunde vi alla 
njuta av denna solbelysta biätare sittande i 
ett ensamt träd. Många leende skådare och 
stämningen var på topp när vi styrde bilen 
mot Ventlingestrand där vi fick en hanne 
2k rosenfink. Även en vacker 

halsbandsflugsnappare visade upp sig vid 
sin holk. Alla var vi mycket nöjda med 
helgen på Öland och när vi gjorde ett stopp 
vid Beijershamn, som alltid är en 
spännande lokal, gjorde det inget att den 
inte gav så mycket utdelning denna dag. 
Lunchen smakade mycket gott och när vi 
nådde Ölandbron var artantalet 138, inte 
illa vilket även vinnaren Maria tyckte. 
Endast en bråkdel av arterna är nämnda 
ovan så titta gärna på artlistan, där även 
pungmes och lärkfalk har noterats eftersom 
att Rapphönorna inte kunde motstå ett 
besök i Kalmar dämme.  
 
Text och bild: Angelica Aronsson



Knölsvan  
Sångsvan  
Grågås  
Kanadagås 
Prutgås 
Vitkindad gås  
Gravand  
Bläsand  
Snatterand  
Kricka  
Gräsand 
Årta  
Skedand  
Brunand 
Vigg  
Ejder 
Alfågel 
Sjöorre  
Svärta  
Småskrake  
Storskrake 
Rapphöna  
Smålom  
Smådopping 
Skäggdopping  
Gråhakedopping 
Storskarv 
Gråhäger 
Röd glada 
Havsörn 
Brun kärrhök 
Blå kärrhök 
Ängshök 
Ormvråk 
(Lärkfalk) 
Småfläckig sumphöna  
Kornknarr 
Rörhöna  
Sothöna  
Trana 
Strandskata 
Skärfläcka  
Tjockfot 
Större strandpipare 
Kustpipare  
Tofsvipa  
Kustsnäppa 
Sandlöpare 
Kärrsnäppa  

Myrsnäppa  
Enkelbeckasin 
Morkulla 
Myrspov  
Storspov 
Svartsnäppa 
Rödbena  
Drillsnäppa 
Roskarl 
Skrattmås 
Fiskmås  
Silltrut 
Gråtrut  
Havstrut 
Småtärna  
Svarttärna 
Silvertärna 
Kentsk tärna 
Sillgrissla 
Tordmule 
Skogsduva 
Ringduva 
Turkduva 
Gök 
Jorduggla 
Nattskärra 
Tornseglare 
Biätare 
Göktyta 
Större hackspett 
Mindre hackspett 
Sånglärka 
Backsvala 
Ladusvala  
Hussvala 
Trädpiplärka 
Ängspiplärka 
Gulärla 
Sädesärla 
Gärdsmyg 
Rödhake  
Näktergal 
Svart rödstjärt 
Rödstjärt 
Buskskvätta 
(Svarthakad buskskvätta) 
Stenskvätta  
Koltrast 
Björktrast 

Taltrast  
Rödvingetrast 
Sävsångare  
Kärrsångare  
Rörsångare 
Härmsångare 
Höksångare 
Ärtsångare 
Törnsångare 
Trädgårdssångare 
Svarthätta 
Grönsångare 
Gransångare 
Lövsångare 
Grå flugsnappare 
Mindre flugsnappare 
Halsbandsflugsnappare 
Svartvit flugsnappare 
Blåmes  
Talgoxe  
Trädkrypare 
(Pungmes) 
Sommargylling  
Törnskata 
Nötskrika 
Skata 
Kaja  
Råka  
Kråka 
Svartkråka 
Korp  
Stare 
Gråsparv 
Pilfink 
Bofink 
Grönfink 
Steglits 
Grönsiska 
Hämpling 
Rosenfink 
Gulsparv 
Ortolansparv 
Sävsparv 


