StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011
”Ett soligt Öland ännu en gång”

Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg,
Marianne Dannbeck, Stina Yström. Foto: Gunilla Lagesson
Fredagen den 13 maj gick resan till Öland. Gigi ledde exkursionen kunnigt och professionellt och var
likaså beundransvärd chaufför tillsammans med Marianne. I år hade en ny del av Öland valts för första
gången sedan tjejresorna startade, nämligen norra Öland. På väg ner, strax norr om Kalmar i Stävlöv,
kunde vi starta med fjällpipare (2 st.) då Gigi hade koll på larmen. Deltagarna hade lämnat sina
gissningar på antal arter till Gigi och dessa fastställdes för var och en under resan ner. Vi hade ett
välordnat arrangemang då vi hade frukost, lunch (medhavd) och middag på vandrarhemmet. Väl
tilltagen frukost och goda middagar gjorde det hela njutbart under våra dagar på Horns vandrarhem.
Själva Öland börjar på brons högsta punkt men inget häpnadsväckande där. På väg norrut tog Gigi in
morkulla. Vi hade nattlogi på Horns vandrarhem vid Hornsjön. Innan kvällen var slut hördes
sjungande gulsparv och taltrast samt nere i skogen mot Hornsjön, morkulla.

Vid Hornsjön. Foto: Gunilla Lagesson
På morgonen den 14 maj kl 05.15 hördes rödstjärtens försynta sång i vandrarhemmets trädgård. Göken
sjöng i olika väderstreck. Även en turkduva höll till i trädgården. Dagens fösta anhalt blev Horns
Kungsgård med vackra lövlundar i full blomning med gulsippa, humle, majnycklar, liljekonvalj,
majviva. Morgonen var stilla och solig. Halsbandsflugsnappare, ett antal, sågs i det vackra
morgonljuset och deras sångkaskader hördes från alla håll. Trädlärka, sånglärka, svarthätta,
trädpiplärka, göktyta, grönsångare, trädgårdssångare, gök bjöd oss på försommarens ljudtapet. Vid en
stenmur blickade vi över en liten sjö/göl där vi såg ett 80-tal prutgäss, rödbena, storskrak,
enkelbeckasin. På en ledningsstolpe satt en fiskgjuse.
Vid själva Kungsgården fyllde vi på med steglits, gulsparv, stenskvätta, ärlor och svalor, fasan,
skogsduva, ärtsångare, flugsnappare och törnsångare. Grågäss bland smörblommorna.
Längre norrut gick resan, till Horns udde och Byarums rauker. Ute på havet sjöorrar, skäggdoppingar
och silvertärna. På en klipphylla mitt emot oss visade sig en göktyta mycket behändigt. Väl framme
på Norra udden vid 11-tiden fick vi ägretthägern som larmats. Ortolansparven kunde vi se mycket fint
i den stora eken. Citronärlan som en rad skådare sett dyka upp flera gånger på andra sidan
strandängarna, fick vi inte chans på vare sig lördagen eller söndagen på Norra udden. Utdelningen av
rovfågel på Norra udden blev havsörn, ormvråk, tornfalk, aftonfalk och sparvhök. Kentsk tärna,
småtärna och skräntärna på Norra udden tillsammans med tobisgrissla, alfågel och storlom. Övriga
lokaler den dagen var Hornrevet, Böda hamn och sen eftermiddag Mellböda vindkraftverk där rörhöna
hittades i dammarna av Annika. Alla fick inte se den då den gick in och tryckte i det gröna. Dagen
avslutades vid Sandby strandbad med bland annat större strandpipare.
På söndagens morgon avlyssnades många grönsångare på vägen mot Böda strand tillsammans med
rödhake, gärdsmyg och kungsfågel. I den så kallade Trollskogen hördes järnsparven tillsammans med
svarthätta, svartmes, trädlärka och trädkrypare.
Åter på Norra udden kom äntligen tornseglarna insvepande i många hundratal över udden. Vi hade
saknat dem. En härmsångare sjöng i snåren. Det var nu som aftonfalken så vackert visade sig.
Vid Petgärde intogs lunchen på söndagen. Brun kärrhök och lärkfalk gjorde sin uppvisning. Vi letade
pungmesens bo men den var gömd någon annanstans i år. Till slut visade sig pungmeshanen mycket
vackert intill Tornet. Årta (3 st.) fick vi från Tornet. Vid Norrby fiskedammar flera gråhakedoppingar
och svarthakedoppingar i par. Vidare mot Kapelludden där hundratals kärrsnäppor kom inflygandes.
Rödspov och myrspov (3 st.) och ängshök var inte alls tokigt att få som avslutning på dagen.

En av alla småvägar på norra Öland. Foto: Gigi Sahlstrand
Exkursionens sista dag inleddes måndagen den 16 maj med sjungande rödstjärt kl 5.15 i trädgården på
Horns vandrarhem. Eva kände doften av balsampoppel. Högsby fyr blev första anhalt. Skärfläckor i
mängd samt en större strand med pulli. I Söderviks naturreservat efter idogt letande i motljuset
hittades mosnäppa och småsnäppa. En gluttsnäppa kom med på köpet.
En sväng ut på Östra Vässby naturreservats ängar intill skogsbrynet svirrade en liten flyttflock grå
flugsnappare runt i träden.
Andra frukost avnjöts i ädellövlundarna i Södra Geda naturreservat. Lite regn passade på att stänka ner
på oss. Målet för dagen var att ta oss till Kvarnmossen för storkarna som rastade där. Lättskådat var
det från vägen där fyra vita storkar gravitetiskt spatserade i den blöta mossen. Sista exkursionsmålet
var Penåsa där vi vandrade in mot alvaret på den gamla järnvägsvallen. En ljusgrön tunnel av lövskog
med inslag av barrträd inleder vandringen ut mot alvaret. Många andra skådare var i farten. Under
dagarna på norra delen av ön var vi ensamma på lokalerna förutom på Norra udden. En förmodad
subraritet hade larmats ut, Lundsångare. Men det visade sig vara en järnsparv. Mindre korsnäbb,
rödvingetrast och ängshök blev de sista arterna för dagen, trodde vi. På väg tillbaka kom en riktig
regnskur – vi fick äta lunchen i bussen. Några längtade efter gott kaffe och vi letade café i
Mörbylånga. Inget café siktades men i hamnen siktades backsvala som blev tjejresans sista art.
Totalt blev det 135 arter och årets vinnare i gissningen blev såsom 2010 Maria Stenmark.
Text Gunilla Lagesson

Arter vi såg:

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Storskrake
Fasan
Storlom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Vit stork
Havsörn
Brun kärrhök
Ängshök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Tofsvipa
Småsnäppa
Mosnäppa

Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Skräntärna
Kentsk tärna
Silvertärna
Småtärna
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast

Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Grönsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Mindre korsnäbb
Gulsparv
Ortolansparv
Sävsparv

