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StOFs resa till södra Gotland och Stora Karlsö 16–20 maj 2019
Torsdag 16 maj

Skådning med Stof på södra Gotland, maj 2019. Foto: Monica Ahlberg

Med Per Helgesson och Marianne Dannbeck vid rodret som både reseledare och bilchaufförer
startade vi vår femdagarsresa från centrala Stockholm. Totalt sexton personer och två minibussar
landade med färjan i Visby vid halv ett på eftermiddagen. Vi åkte direkt och kompletterade vår
matsäck på en ICA-affär i Visby och sen till Pensionat Holmhällar där vi bor tre nätter på
vandrarhemsdelen. Holmhällar ligger i det fågel- och raritetsrika södra delen, kallad Storsudret.
Vi fick möjlighet att skåda kring området både före och efter vår pensionatsmiddag klockan 17:00.
För oss fastlänningar var det nyttigt att höra halsbandsflugsnapparens lockläte ”suglätet” i var och
varannan buske. I rask takt bockade vi av rosenfink, gransångare, svarthättor, kungsfågel, gravand,
småskrake, snatterand, rödbena, havsörn och ett antal till. En av de roligaste obsarna på resan kom
redan på eftermiddagen med en flygande nattskärra i fullt dagsljus. En skärpiplärka nere vid stranden
var också en uppskattad obs.
Under dagen fick några av deltagarna också in vägkryss på stenfalk och fjällvråk.
Vi ville gärna lyssna in lite nattfågel (nattskärra) och åkte framåt skymningen till det ödsliga,
kalhygget vid Lingen. Ingen nattskärra hördes, kanske för tidigt eller blåsigt, men korparna passade
fint in i ödelandskapen.

Fredag 17 maj
Vår personliga tipskälla Fredrik Arnmark och hans far Lars har sitt fritidshus mycket lägligt till vid
Holmhällar. Redan under gårdagen hade Marianne fått meddelande från Fredrik om att en
lundsångare hade hörts inne från deras tomt och nu kom ett nytt sms om att lundsångaren satt kvar
och sjöng. Vår avfärd mot Rivet klockan 5:30 blev därför hastigt senarelagt och vi kunde njuta av att
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höra en sjungande lundsångare. Livskryss för flera inklusive undertecknad. Morgonen bjöd också på
en röd glada innan vi drog mot Hoburgen och dess udde Rivet som är ett välkänt skådarställe. Där
finns också en ringmärkningsstation i en barack.

Morgonen var lite kall och blåsig. Vid Rivet och Hoburgen sträckskådade vi över havet och gick en
promenad runt Rivet. Sträckande storlom, en alfågelhane, 4 gulärlor av den nordliga rasen
”Thunbergi” och ett antal kentska tärnor med skorrande ”kriiää-läten”. De exalterade vårsångare
som vi hörde var näktergal, gulsparv, hämpling, järnsparv, törnsångare, löv- och ärtsångare. Vi såg
också en fin liten grå flugsnappare även om sången inte är så mycket att yvas över. Många av oss fick
sitt årskryss på tornseglare som nyligen anlänt till Sverige för säsongen.
Under morgonen hade en lokal skådare sett en konstig gulsparv, eller var det ortolansparv eller vad
sjutton var det??!! Marianne som gått tillbaks i förväg för att skåda på egen hand fick också se
sparven. Även Janne och Björn var där när det först begav sig. Vår vän Fredrik Arnmark lade ut en bild
på Facebookgruppen ”Artbestämning av fåglar” och fick tillbaks svaret ”gulgrå sparv – larma”.

Våra ledare, Per och Marianne. Foto: Monica Ahlberg

Sydlig gulärla från Stora Karlsö. Foto: Monica Ahlberg

Sparven var sen inte synlig på ett tag och vi Stofare åkt vidare mot Husryggen och Kettelvik för att om
möjligt få syn på kungsörn. Men så plötsligt gick larmet och vi fick bekräftat att den konstiga sparven
verkligen var en östlig gulgrå sparv (rasen Semenowi) på Sverigebesök, den första någonsin! Bilarna
vände snabbt åter till Rivet och efter letande fick alla syn på en mycket liten gul fågel på ett mycket,
mycket stort grått fält!
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Gulgrå sparv, första Sverigebesöket! Foto: Klas Reimers

Flertalet Stofare på ”kryssfoto”. Foto: Monica Ahlberg

Nya lokaler och hägrande lunchmatsäck kallade. Vädret försämrades avsevärt när vi nådde den kända
fågellokalen Stockviken (innefattande yttre och inre Stockviken) så lunchen fick intas med prasslande
regnställ i ett vindpinat fågeltorn. Vi skådare är ju av tufft virke så vi stoppade i oss vår lunchmat med
visst besvär i blåsten och lyckade samtidigt se skärfläckor, myrspovar, skäggmes, skäggdopping och
annat läckert.
De kommande lokalerna blev även vädermässigt prövning, synd på så fina lokaler men sånt är livet.
Med regn och NO-vindar på ca 8-9 m/ sekund och uppåt 14 i byarna fortsatte vi mot Faludden som
delvis är avstängt för militära ändamål och förstås även fågelskydd. Vi skådade bakom en barack nära
fyrträdgården. En ryttlande småtärna som efter lite diskussion kunde artbestämmas, en skärsnäppa
och lite tofsvipor blev en del av behållningen. Vi fick även en fin och lång närobservation av en
halsbandsflugsnappare som spatserade omkring på en parkeringsplats.
Därpå besökte vi Alkärret och stora talldungen. Där såg vi till exempel två svärtor och en kentsk
tärna.
Innan hemfärden besökte vi Aurriv där Per hittade en fin men skumpig väg ned. Regnet hade ökat i
styrka och några tuffingar skådade rödspov med regndroppar på linsen medan några andra, ex.
undertecknad, satt skönt kvar i bilen och inväntade något ännu häftigare för att över huvud taget ge
oss ut.
Så åkte vi hem till Holmhällar för 17-middagen på bland annat kokt lax och saffranspannkaka med
salmbärssylt. Det satt mycket fint i kylan och regnet. Snart kom det dock larm på tundratrut vid Rivet
och vi skuttade åter in i bilarna. Regnet hade upphört och ivern att skåda ansatte oss igen. Det var
emellertid inte lätt att förstå vilken av de olika trutarna i diverse olika dräkter det var. Trutarna
kräver visst en egen fågelexkursion? Alla fick se fågeln, men de hittillsvarande tundratrutarna i
Sverige har ännu inte blivit godkända av Raritetskommittén (RK) så chansen är nog inte så stor denna
gång heller.
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Tundratrut (?), fågel nr 3 från höger. Foto: Klas Reimers

Rödbena. Foto: Eva Norlin

Vi avslutade kvällen med ett nytt försök vid kalhygget men nattskärran höll näbben idag också men
en spelflygande morkulla syntes mot kvällshimlen.

Lördag 18 maj
Härligt, ännu en tidig uppstigning! Vi var vid Rivet 05:45 och som tur vad bättre väder och i stort
vindstilla på förmiddagen.
Den gulgrå sparven är ännu kvar och vi kunde få både en och flera kikargluttar, såväl innan som efter
morgonens runda runt Rivet. Morgonrundan gav till exempel sjungande gräshoppssångare och
härmsångare. Även två silltrutar, en gluttsnäppa och ett par snygga svärtor. Mindre roligt var
oljeskadade fåglar, två tordmular och en alfågel. Troligen hade samma öda drabbat storlom på andra
sidan udden? Eller kanske var den insnärjd i fiskenät. Avståndet var långt så det var svårt att se vad
som fattades den olycklige.
Ringmärkarna hade lovat att förevisa ringmärkningen vilket vi deltog på i olika omgångar då deras
bod är helt liten. Man får kryssa ringmärkta fåglar, under förutsättning att man ser dem då de släpps
och flyger iväg. Därför fick vi ett resekryss på en mindre flugsnappare som ringmärkaren förevisade.

Lövsångare i ringmärkarens hand. Foto: Eva Norlin

Mindre flugsnappare vid ringmärkningen. Foto: Klas Reimers
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Vädret blev allt bättre. Vi hade fått tips om pungmes med bobygge vid Västra Märgelgraven varför vi
for dit. Efter lite letande hörde vi först fågeln. Locklätet är rätt specifikt om man anstränger sig lite att
lära sig det. Det är ett genomträngande, rätt så långt, nedåtkrökt ”tsiiu”. Sen såg vi även fågeln och
strax därpå hittade Ulf boet. Märgelgravarna innehåller långt mycket mer än pungmes. Inne i
pungmesdjungeln hörde vi även smattrande näktergalar, gnälliga rörsångare, muntra svarthättor och
andra små sångare och bakom gömslets gluggar fanns ett par svarthakedoppingar och där hördes
både smådopping och vattenrall. Naturreservatet består (enligt Wikipedia) av dammar som har
skapats i lertag i den nu helt utdikade Lingmyr. I dammarna såg vi gråhakedopping, och andra typiska
arter för miljön som sothöna, skäggdopping, kanadagås, knipa och snatterand. Sen kunde vi njuta av
en härlig solskenslunch och bocka av en buskskvätta.

Pungmes med bo. Foto: Klas Reimers

Svarthakedoppingar. Foto: Eva Norlin

Vid 13-tiden ankom vi till Storådern, ett nytt fågeltorn vid en rastplats utmed väg 142 söder om
Fidenäs och, enligt en skylt hela 3 kilometer till en toalett. Jag tror inte att någon av oss hann gå hela
den vägen! Hoppas det löste sig på annat sätt! Nya arter blev större hackspett och mindre
strandpipare. Vi såg också andra strandfåglar som snatterand, vitkindad gås, gräsand, tofsvipa, kentsk
tärna, gravand och rödbena.
Öja kyrka har ett vidhängande gotländskt änge, Öja kyrkänge. Det var en helt fantastisk miljö med
mängder av skönsjungande vårfåglar som koltrastar, grönsångare, halsbandsflugsnappare,
gärdsmygar och lövsångare. Nya arter blev stenknäck, trädpiplärka, nötskrika och gråsparv.
Vi kompletteringshandlade i Burgsvik men den hägrande glassbaren var ännu inte öppen för
säsongen så vi fick köpa vanlig pinnglass. Pilfink kunde hängas in här.
Vid 16-slaget hade vi lite tid över att åter pröva lycka vid Faludden. Per hittade en liten och skumpig
väg (mitt emot Binges) som ledde ned till havet. På vägen dit såg vi en gök på en staketstolpe och
nere vid havet såg vi diverse roliga vadare som myrspov och roskarl, den sistnämnde var en ny art för
resan. Vi åkte hemåt och åt våra trerätters pensionatmiddag. Därpå tog vi det lugnt eller skådade
själva, allt efter tid och lust.
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Söndag 19 maj
Vi checkade ut från Holmhällar och åkte mot Rivet. Det var en stilla morgon och disigt men inte värre
än att vi kunde se en hyfsad bit ut över havet. Vi gick en ny runda, eller del av rundan vid Rivet, men
idag hade vi tid att passa nämligen båten till Stora Karlsö.
Den gulgrå sparven var kvar även idag. En svarthakad buskskvätta hade larmats nära bilparkeringen.
Buskskvättor är vanligen tacksamma att studera och sitter gärna stillsamt i toppen på buskar. Det
gällde även denna och alla Stofare hade möjlighet att titta på den. Flera deltagare fick även livskryss
på den svarthakade.
Sen for vi mot Klintehamn och en trevlig båtfärd över mot Stora Karlsö. Vi var inbokade på den
guidade turen. Karlsö har ett litet trevligt museum med fritt inträde och dörren på vid gavel,
sympatiskt! Vi samlades där för genomgång av Karlsöns historia och de viktigaste arterna, det vill
säga sillgrissla, tordmule, silvertärna och ejder. Därpå följde en tur runt ön med vår duktiga guide.
Detta och vår matsäckslunch hann vi med innan vi fick våra rum, nu utspridda i Norderhamn eller
Hiheim.
Karlsö har en mycket trevlig restaurang, bra mat och finfin utsikt över silvertärnornas koloni. Där åt vi
klockan sju. De flesta tog Kaptensmiddagen, det vill säga sillbuffé, huvudrätt och efterrätt.

Ejderhona med ungar. Foto: Monica Ahlberg

Sillgrisslor på Stora Karlsö. Foto: Monica Ahlberg

Tordmule. Foto: Klas Reimers

Fältsippa på Stora Karlsö. Foto: Monica Ahlberg
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Kaptensmiddag på Stora Karlsö. Foto: Klas Reimers

Kvällning, Stora Karlsö. Foto: Margareta Söderberg

En del hann skåda ytterligare innan maten och några tog senare ett kvällspass mot myren uppe vid
fyren för att ”hänga in” kärrsångaren. De stora kolonierna av häckande sillgrisslor och tordmular är
förstås spektakulära. Ett annat speciellt inslag i miljön är de aggressiva men snygga silvertärnorna och
här gällde det att ha hatt på huvudet för att inte få ett hack i huvudsvålen av de vaktande
föräldrarna. Ejdrarna ligger och guppar vid stranden, såväl gudingar som ådor och ett antal små
dunbollar som har hunnit kläckas. Likväl ligger fortfarande många ådor på ägg vilket vi kunde se på
mycket nära håll när vi gick trappan upp mot fyren.
Karlsö har inte bara fåglar i bergsbranten eller på havet. Strandpiparen har ungar vid stranden och
storspoven ropar uppe ifrån ön. Många sångfåglar hörs även så här i ”prime time” som härmsångare,
gräshoppssångare, rosenfink, halsbandsflugsnappare (vi är på Gotland nu!), lövsångare, törnsångare,
gransångare, hämpling, gulsparv, skogsduva med mera. Jag kan tillägga att det var på ön som vi fick
vår första svart-vita flugsnappare på måndagen. Lite komiskt med tanke på hur vanlig den är på
fastlandet.

Måndag 20 maj
Vädret har blivit klart bättre än vad som utlovades för några dagar sen och dagen kom att bjuda på i
stort sett sommartemperatur och solsken, härligt förstås även om vi kroknade något framåt dagen av
värme och vattenbrist.
I vilket fall var det en fantastisk morgon där ejder både sågs och hördes nere från stranden.
Gräshoppssångaren filade på nära stranden vid Hiheim och skogsduvorna hoade astmatisk i
bergsbranterna. Den som ville kunde hänga med Per på en gemensam vandring klockan 7 på
morgonen. Gruppen begav sig mot Sydhamn fann fyra tobisgrisslor. På vägen fann de även en hel
flock med gulärlor som fyllde upp en hel buske! De som hade boende i Norderhamn kunde även se
sjöorre från sovrumsfönstret. Exempel på andra fåglar som vi noterade under olika vandringar på
söndagen eller måndagen var ängspiplärka, mindre korsnäbb, trädgårdssångare, stenskvätta, grå
flugsnappare och lundsångare.
10:30 avgick vår båt mot fastlandet och det var dags att förhoppningsvis få in de sista arterna. Alla
var vi drabbade av speldjävulen och hade lagt 20 kronor vardera till vår gemensamma
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gissningstävling om hur många arter vi kan komma att se på resan och, åtminstone för en del
hägrade snart en härlig vinst! Resan till fastlandet bjöd på fint färdväder och vi åkte även ”ikapp”
med några sträck av de vitkindade gässen.
Lokalen Vivesholm utgörs till stora delar av betade strandängar. Här åt vi vår sista lunch i solsken och
bland fårlortar. Förutom skärfläckor, rosenfinkar och annat godis så blev törnskatan ett nytt
resekryss. På tidig eftermiddag besökte vi Paviken nära Västergarn. Paviken är en tidigare havsvik
som nu blivit en fågelrik insjö med ett rejält fågeltorn. Även här finns chans på pungmes utmed åridån även om ingen såg den. Skräntärna blev här en ny art på resan.

Rörsångare i Paviken. Foto: Klas Reimers

Paviken, sothöna med unge. Foto: Klas Reimers

Den sista lokalen av lite rang blev Gnisvärd vid Tofta. Där fanns lite sjöfågel och vadare och förstås de
ständigt sjungande sångfåglarna i maj månad. Plötsligt hojtade Janne ”göktyta” vilket därmed blev
vår sista nya art på denna resa!
Vi hade ännu lite tid kvar innan färjan och skådade lite fågel en stund vid en parkering på södra sidan
av Visby hamn innan vi kunde gå ombord för avfärd 17:10. Trötta och med middag ombord kunde vi
smälta våra intryck och planera för vår nästa Gotlandsresa, eller hur? Vi hade en improviserad
artgenomgång i färjans trappuppgång. Värdig vinnare i vår tävling med 141 arter blev Klas. Grattis!
Listan på 141 arter, se nedan
Rapportförfattare: Karin Oknemark
Naturreservat och fågelskyddsområden:
Naturreservat, se länken för Paviken, Vivesholm, Fide lövskog, Holmhällar, Stora Karlsö och Västra märgelgraven. :
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack/naturreservat.html#0
Fågelsskydd, se länken för Faludden och Stockviken: https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-ochupptack/naturreservat.html#0
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Artlista för StOFs resa till Gotland 16–20/5 2019
Sammanlagt 141 arter
Arter i fetstil är rariteter av olika grad
Arter i kursiv är målarter för resan
Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjrtand
Skedand
Vigg
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Fasan
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Vattenrall
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandppare
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Skärsnäppa

Morkulla
Rödspov
Myrspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Kustlabb
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Nattskärra
Tornseglare
Göktyta
Större hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta

Koltrast
Björktrast
Taltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsängare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Steglits
Hämpling
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv
Gulgrå sparv

