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OMSLAG. Vitgumpsnäppa. Foto: Pav Johnsson 
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Hela gruppen förevigad på trappen till reseledare Pavs hus i Össby – under en avslutande gemensam fika. 

 

 
INLEDNING 

Öland är vårt minsta landskap. Det utgör bara tre promille av Sveriges landyta, men rymmer ändå mängder av 

olika naturtyper och en imponerande biologisk mångfald. Så mycket som en tredjedel av landets rödlistade 

organismer är noterade på ön och bland dessa finns även några arter, eller underarter, som är helt unika för Öland 

eller för södra Östersjöområdet. Här finns också den säregna stäppmiljö som kallas alvar – en naturtyp med 

mycket begränsad utbredning i Europa och Nordamerika. Så mycket som en tredjedel av världens alvarmark 

finns på Öland, vilket ytterligare bekräftar bilden av öns unika naturvärden. Inte bara ur ett svenskt utan också ur 

ett globalt perspektiv. 

 

Även när det kommer till fåglarna utmärker som bekant sig Öland som en plats utöver det vanliga. Mer än en 

fjärdedel av landets häckfåglar har på Öland sin högsta täthet (antal häckande par/ytenhet) i landet. Drygt 420 

fågelarter är påträffade i landskapet, en siffra som bara det till ytan fem gånger så stora Skåne slår. Vill man se 

på fåglar är Öland därför ett givet resmål. I slutet av sommaren rastar stora mänger vadare på väg sydvästerut, 

efter att ha avslutat sin häckning på den ryska tundran/tajgan. För småfåglar är tidpunkten mer av en utmaning. 

Häckningen är över, sången har tystnat, och oftast är ungarna utflugna, så inte heller tiggläten avslöjar alltid 

fåglarnas närvaro. Det gäller dock inte sena häckare, som törnskata och höksångare – två arter som bjöd på 

betydligt mer närgångna och högljudda obsar än vad majbesökaren är van vid! Totalt observerades 143 

fågelarter, med höjdpunkter som vitgumpsnäppa, prärielöpare, kustlabb, rödspov, ängshök, svartpannad 

törnskata och höksångare. Några vanliga arter saknas i listan, men det kompenseras väl av att en hel del annat 

öländskt än fåglar noterades. Bland övriga arter märks gråsäl, knubbsäl, dovhjort, läppstekel, alvarmalört, och vit 

skärelav, den sistnämnda bara känd från två träd i hela landet. 

 

Detta var AviFaunas sjunde resa till Öland. Vi var 9 deltagare och två ledare som färdades i två minibussar. Hela 

resan var vi på den södra havan av ön och rörde oss aldrig längre norrut än till Borgholm. Vi bodde vackert och 

lyxigt på trevliga Gammalsbygården, ett stenkast från Gräsgårds hamn, och avnjöt riktigt goda tvårätters 

middagar om kvällarna.Vi hade, får vi säga, tur med vädret. Några få regnstänk under några minuter när vi kom 

fram till Gårdby sandhed näst sista dagen var det enda regn vi fick på oss. I övrigt var det sol till halvklart och 

tämligen varmt. De regnskurar som kom drabbade oss aldrig annat än positivt, med överraskande nedfall av stora 

mängder rastande vadare under några av dagarna. 
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RESEDAGBOK 

 

30 juli 

Samtliga deltagare utom Kaisa, som redan befann sig på 

Öland, möttes vid centralstationen i Kalmar, allteftersom 

tåg och bussar anlände, mellan kl 14 och 16. Några hyste 

drömmar om en extraordinär start, eftersom en vitgump-

snäppa hittats under förmiddagen vid dagens första 

resmål – Beijershamn. Men under tiden vi väntade in de 

sista deltagarna hann vitgumpsnäppan flyga iväg. 

Samtidigt hade en annar raritet, prärielöpare, hittats vid 

Västerstadsviken. Att Öland levererade sådana här 

rariteter kan enklast förklaras med att en front med 

ihållande regn drog in under föregående natt. Sådana kan 

tvinga ned de modigaste flyttfåglar, och det var nog 

precis vad som hade skett. Lagom till att vi lämnade 

Kalmar i två minibussar upphörde regnet, och när vi kom 

till Öland började himlen att spricka upp! På 

Beijershamns parkering mötte vi en mycket glad Kaisa, 

som hade fått vitgumpsnäppan förevisad precis innan den 

försvann. Nåväl, det fanns ju mycket annat kvar att titta 

på nedanför fågeltornet. Vi hittade omgående tre 

myrsnäppor, som dock stack tämligen omgående, men 

småsnäppa, mosnäppa och spovsnäppa fanns på plats, 

plus många ytterligare arter som kunde studeras på nära 

håll. Lagom till att vi skulle ge oss av, för att hinna ge 

prärielöparen en chans, anslöt en liten flock småvadare 

söderifrån. Vilken glädje, de tre myrsnäpporna var 

tillbaka. Men vad var det för en ljus och långsträckt 

kompis de hade med sig? Ta da! Vitgump-snäppan var 

tillbaka, och bjöd på fantastiska möjligheter till närstudier 

på bara 30 meters avstånd! Efter att ha larmat och sett 

några ivriga fågelskådare anlända, gav vitgumpsnäppan 

sig av en tur och ställde sig utom synhåll. Den skulle 

dock ses senare under kvällen av andra. 

   Vi styrde kosan mot Västerstadsviken där prärielöparen 

snällt väntade på oss, tillsammans med en blandad skara 

småvadare. Sandlöpare och brushane lades till listan. 

Längre in i viken rastade fler vadare och ett stort antal 

tärnor, där fisktärna var den i antal dominerande arten. I 

Beijershamn hade vi sett en skräntärna på håll, men här 

gav en ung dito finare observationsmöjligheter. Ute på 

stenarna rastade ett stort antal knubbsälar i Östersjöns 

nordligaste, och förmodligen mest individrika koloni. 

   Nöjda med denna rivstart anlände vi till 

Gammalsbygården och kunde avnjuta en fantastisk 

middag och därefter tog vi oss in i finrummet för en 

artgenomgång som inte gjorde någon besviken, 

 

 
Prärielöparen i Västerstadsviken. Jämför storleken med 

sädesärlan framför till höger! Foto: Jonatan Uppström 

 

31 juli 

Denna första morgon styrde vi kosan direkt till Ölands 

södra udde, och hade med oss frukost som vi dukade upp 

på borden på den så kallade ”gubbhyllan”, alltså området 

alldeles norr om fågelstationen. Inte oväntat formligen  

 

 

 

ramlade arterna in. För nybörjaren bjöds på många 

nyttiga lektioner, som hur mn skiljer små- och storskrake 

åt, eller hur en kentsk tärnas ”amalgamgnissel” låter. En 

gröngöling sågs alltför flyktigt försvinna in i 

stationsträdgården, men en stund senare kom 

ringmärkningspersonalen ut till oss med densamme! 

Även en sävsångare visades upp under morgonen. Med 

lite hjälp lyckades vi också se de svärtor som genomfört 

den första lyckade häckningen vid Ölands södra udde på 

flera decennier. Höjdpunkter blev kanske ändå den 

kustlabb och unga dvärgmås som raskt passerade i höjd 

med västrevet. Vi kunde se att det rastade en hel del 

vadare längre norrut längs stranden, så innan vi gjorde en 

promenad i södra lunden stannade vi till på en mötesplats 

för att finkamma flockarna. Nya arter var bland annat 

roskarl, ljunpipare och en gäckande mindre strandpipare. 

Vi kunde också se småsnäppa, mosnäppa och myrsnäppa 

födosöka bredvid varandra tillsammans med flera andra 

vadararter. Lyxigt! 

 

 
Från södra lundtornet har man en makalös utsikt. Foto: 

Pav Johnsson 

 

Väl vid södra lunden var utdelningen kanske lite mager, 

men vi fick fina observationer av törnskata, steglits, grå 

flugsnappare och nötväcka, och medelst tubkikare 

lyckades vi detaljstudera rariteten vit skärelav innan det 

var dags att återvända mot udden för lunch på restaurang 

Fågel blå. Mätta och belåtna gjorde vi en kort promenad 

på udden innan vi begav oss mot Grönhögen. Ett av 

syftena var att leta efter svart rödstjärt. Våra försök var 

fruktlösa, men inte minst den västra dammen gav fina 

obsar av ett par skäggdoppingar med sina ungar på 

ryggen, rödlistade silltrutar – som på taket av en 

övergiven fabrikslokal har en av sina få häckplatser på 

Öland – samt vigg, knipa och snatteränder, de senare med 

ungar. 

   Efter stoppet i Grönhögen, där vi också förgäves letade 

efter turkduva och fasan, beslöt vi oss för att besöka 

Fågelsjön i Degerhamn. Platsen utgörs av ett gammalt 

skifferbrott, som har förvandlats till en liten våtmark med 

öppna vattenspeglar och en bred vassbård. Efter en liten 

stund hittade vi de häckande smådoppingarna, skedand 

och hörde kort en vattenrall hamra några gånger. På väg 

tillbaka mot bussarna visade sig ett buskage hysa mycket 

småfågel, toppat med en stjärtmesfamilj och en större 

hackspett. Klockan hade dock blivit mycket och vi begav 

oss hemåt för ännu en god middag på Gammalsbygården. 
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Stjärtmesar under uppsikt. Foto: Pav Johnsson 

 

1 augusti 
Efter frukost var tanken att första stopp skulle bli alvaret 

väst om Skarpa Alby, men lite för många bra 

vägkantsfåglar gjorde att transportsträckan tog betydligt 

längre tid än väntat. Efter att ha gäckat oss under 

gårdagen fick en turkduva oss att stanna till i Skärlöv, 

men den skulle sannerligen inte bli den sista. Efter att ha 

haft en lite kärv tillvaro i början av 2000-talet har arten 

återkommit starkt de senaste åren och vi skulle 

fortsättningsvis se arten i många av byarna på östra sidan 

av ön.  

 

 
Ängshökshane. Foto: Helén Svensson 

 

Alldeles norr om Stenåsa fick vi därefter kalasobsar på en 

av resans målarter, när en gammal hane av ängshök 

visade upp sig fint. Tornfalken en bit bort rönte inte 

samma uppståndelse. Kort därpå stannade vi igen, i 

närheten av en återskapad våtmark söder om Sandby, där 

ormvråkar, röda glador och en buskskvättefamilj visade 

sig fint. Kort efter, just när vi svängt upp på vägen mot 

Skarpa Alby, satt en medgörlig gök på en ledning strax 

framför oss, och kunde sedan avnjutas i tubkikare under 

några minuter. De botaniskt intresserade noterade också 

kovallen pukvete i vägkanten. Undertecknads ”mer om 

den kan du läsa i min bok Ölands natur – okända och 

ökända arter” skulle bli som ett mantra under denna resa, 

som visade på långt mer än bara fåglar från Ölands 

enastående mångfald av liv. Inte minst denna dag gav 

prov på det, då vi strax gjorde en kortare vandring på 

Stora Alvaret. Vi rörde oss mellan Skarpa Alby och 

Ekelunda med Tornrörs källa som mål.  

Fågelutbytet var tämligen magert, även om havsörn, 

hämpling, ärtsångare, törnsångare och korp noterades, 

men ölandsspecialiteter från andra organismgrupper var 

desto bättre representerade. Bland annat såg vi både 

landskapsinsekten rosenvingad gräshoppa, och dess 

blåvingade släkting, masklav, bergskrabba, 

gotlandssolvända och praktbrunört. Vid Tornrörs källa 

var det lilla vattenhålet uppgrumlat, och av de beryktade 

guldfiskarna syntes ingenting av. Efter fjolårets torka 

hade de försvunnit, men ryktet sa att nya hade dykt upp. 

Vi hittade dock inga i det lilla vatten som fanns kvar. 

 

 
Adult havsörn vid Tornrör. Foto: Helén Svensson 

 

   Det hade nu blivit hög tid att ge sig av för att bocka av 

ännu en ölandsspecialitet. I Arontorp blev det således 

lunch i form av ölandskroppkakor, så som traditionen 

numera bjuder, gjorda på mestadels råriven potatis, lök, 

tärnat rimmat fläsk och kryddpeppar. Sen serverat med 

lingon, skirat smör och grädde. Ingen magermat här inte! 

    Efter den mäktiga lunchen besökte några hastigt 

Galleri Tinnert för lite ölandskonst i fågelväg, men sen 

var det dags för guidning vid Station Linné av dess chef 

och insektsforskare Dave Karlsson, därtill en välbekant 

röst från Naturmorgon i P1. Dave berättade engagerat 

både om forskningsstationens historia och nu pågående 

insektsforskning inom ramarna för det svenska 

artprojektet. Med så kallade Malaisefällor har flera tiotals 

miljoner insekter, främst så kallade tvåvingar och steklar, 

infångats, sorterats och börjat artbestämmas. Tack vare 

projektet har hittills den svenska artstocken utökats med 

över 2 000 nya arter, varav hälften också tidigare var 

obeskrivna. Jämför gärna med att det i Sverige totalt setts 

lite drygt 500 fågelarter, och då är detta sannolikt den 

bäst kända organismgruppen! Vi fick även på plats lite 

till livs av den sexbenta mångfalden i form av en 

lövskogsnunna (ovanlig fjäril!) och den lilla skalbaggen 

Rhopalapion longirostre, som hittades som ny för Norden 

på stockrosorna på Station Linnés innergård för två år 

sedan! 

 

 
Dave Karlsson, gruppen, och till höger den tältliknande 

så kallade Malaisefällan. Foto: Pav Johnsson 

 

Tiden går fort när man har roligt och det började redan bli 

dags att rulla hemåt. Vi hade dock två viktiga stopp kvar 

att göra. En kort promenad vid Möckelmossen gjorde att 

artlistan kunde utökas med taltrast, rödvingetrast och 

sångsvan. För inte så länge sedan var de två senare 

utpräglade norrlandsarter, men båda är nu väl etablerade 

häckfåglar även i södra Sverige. Sångsvan är en av de 
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senaste nya häckfåglarna på Öland, som också var det 

sista landskapet i Sverige arten blev bofast på. 

   Under promenaden tittade vi också på några fler typiska 

alvararter, däribland alvarmalörten, som är en av få 

kärlväxter, och den enda med artstatus, som i hela 

världen bara finns på Öland. 

   De mest ivriga att hinna handla på Naturbokhandeln 

skyndade iväg då tid för stängningsdags kröp närmre 

oroväckande fort. Vi som segade lite mer hann jämföra 

en skogsduva med sina ymnig förekommande 

ringförsedda släktingar på en telefontråd. Alla hann dock 

med att utforska butikens imponerande utbud av litteratur 

och kikare. Just när vi trodde att butiken var stängd för 

dagen, i dubbel bemärkese, fick Jonatan syn på en större 

dagsvärmare på innegården – det närmaste man kommer 

en kolibri-upplevelse i Europa – på en buddleja! Denna 

exklusiva migrant fick också bli dagens sista nya art. 

 

 
Större dagsvärmare. Foto: Jonatan Uppström 

 

2 augusti 
Vi körde en repris vid Ölands svårslagna södra udde, med 

medhavd frukost och putsade kikare. Många repriser i 

fågelväg, men till en början föga nytt. En hane bergand 

var nog det enda undantaget, men fantastiska 

uppvisningar av några kustlabbar gjorde att det var lätt att 

ha överseende med det! Artens märkliga strategi, att 

snuva andra fåglar på deras byten, kunde vid upprepade 

tillfällen ses i bruk. Tärnor var oftast måltavlorna. Vi 

började dock undra vad som hade hänt med vår inbokade 

ringmärkningsförevisning. Det skulle dock snart visa sig 

att det fina vädret utgjorde förklaringen till detta. Det 

fanns nämligen knappt några fåglar i näten att visa, men 

det skulle strax ordna upp sig. Till slut hade en 

törnsångare hamnat i nätet och vi kunde komma igång, 

den fick snart sällskap av en ung talgoxe, och plötsligt så 

hade en liten grupp kärrsnäppor vandrat in i de snillrikt 

konstruerade vadarburarna och vi fick en engagerad 

visning som inkluderade en grundlig genomgång av 

vadares flyttningsstrategier och ruggningsmönster. 

Plötsligt kom ringmärkningsansvarige Sam inrusande på 

labbet och tipsade om en ung duvhök. Kort paus i 

förevisningen och några av oss fick en kort skymt av 

fågeln. Vi återvände dock snabbt till labbet för att lära oss 

mer om fågelflyttning. Avslutningsvis fick vi veta att så 

här tidigt på höstsäsongen är det ganska magert med 

individantal av tättingar i näten, till skillnad från arktiska 

vadare där föräldrarna påbörjar återfyttningen redan tidigt 

på sommaren. Två tättingar som dock börjar flytta tidigt, 

och fångats flera av under gårdagen, var grön- och 

härmsångare – två arter vi saknade på vår reselista! Vi 

beslöt därför oss för att innan vi lämnade udden ta ett 

span in i Bertils trädgård (uppkallad efter den siste 

fyrväktaren). Och minsann, till slut var de bägge saknade 

sångarna sedda, om än hastigt! 

 

 
Ung och arg duvhökshane. Foto: Pav Johnsson 

 

   Kort därefter ringer Sam och föreslår att vi ska 

återvända – den unga duhökshane vi skymtade tidigare på 

morgonen hade haft vänligheten att flyga in i en av 

Helgolandsfällorna och försågs just med ring! 

   Efter en kort fotosession gick färden vidare norrut på 

västsidan för ett återbesök vid Västerstadsviken. Här blev 

det medhavd lunch och därefter fina obsar av kustpipare, 

och två oblyga enkelbeckasiner, som var en ny fågel för 

oss. Resans 26:e, men inte sista vadarart, skulle det visa 

sig. Vi fick nämligen tips om fem rödspovar vid 

Beijershamn, och bestämde oss för att göra ett återbesök 

även dit. Om inte annat för att säkra en verklig 

Ölandsklenod. Även om kanske bortåt 90 % av de 

svenska rödspovarna häckar på Öland är det troligt att 

detta inte var individer från den öländska populationen, 

utan rörde sig om fåglar från längre bort i nordost. I 

normala fall lämnar de öländska rödspovarna sina 

häckplatser tidigt, och att vi inte sett några i 

Ottenbyområdet pekade mot att vi kunde ha varit för sent 

ute. Rödspovarna var snällt kvar. 

 

 
Hos vadare råder ofta en viss könsskillnad där honorna 

har de längsta näbbarna. Foto: Helén Svensson 

 

Nästa stopp blev vid Mörbylånga sockerbruksdammar. 

Det gamla industriområde där sockerbruket hade sin 

verksamhet till tidigt 1990-tal har utvecklats till en fin 

fågellokal, och de gamla groparna som sockerbetorna 

tvättades i är nu förvandlade till små dammar och 

våtmarker. Per omgående noterade vi rörhöna, både 

föräldrar och ungar, och även smådopping, snatterand 

och rörsångare verkade ha haft häckningsframgångar här 

den gångna säsongen. Plötsligt kom en fiskgjuse och 

gjorde en lov över oss och en trädgårdssångare skymtades 
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i flädern. Om några veckor, när fläderbären mognat, 

brukar snåren runt sockerbruksdammarna ha en fin 

dragningskraft på bland annat sångare av säktet Sylvia, 

men idag blev utbudet magert. Precis när de sista i 

gruppen skulle lämna platsen hördes skönsång från en 

fasan från snåren. 

   Sista besöksmål blev det igenslammade Risinge hamn, 

dock utan så mycket nytt i fågelväg. Det blev ändå några 

fina obsar av gulärla, drillsnäppa, sävsparv, rör- och 

sävsångare. Hemma väntade ur mångas tycke resans 

kulinariska höjdpunkt. Ett långkok på oxkind från 

Mysinge med västerbottenstomp bara smälte i mun. 

Läggdags för alla utom för Pav, som lovat att undsätta 

Dave Karlsson vid en nattlig guidning vid Station Linné. 

 

3 augusti 
Morgonen inleddes redan före frukost med en minst sagt 

udda fågelupplevelse. Undertecknad hade under natten 

tagit med en vad han trodde var påkörd eller sjuk 

kattuggla, som helt paralyserad suttit på vägbanan och 

vägrat att ens försöka flyga iväg, trots ett försiktigt men 

ljudligt närmande. Hen fick följa med under jackan och 

sen en egen övernattningsholk i form av en 

sanitetspapperskorg med en handduk i. Perfekt 

holkstorlek. Planen var eventuellt överlämnande till 

fågelstationen om den skulle överleva natten. Märkligt 

nog verkade nattgästen förträffligt pigg på morgonen, och 

vare sig vingar eller balans verkade dålig. Bara att ta en 

omväg och lämna där hen hittades! Med kraftiga vingslag 

flög den frisläppta fågeln iväg mot nya äventyr. Inget 

tydde på någon skada, så vad det apatiska beteende 

berodde på kan vi bara spekulera i. Kanske tittade fågeln 

bara för länge in i strålkastarljuset och blev bländad, men 

det förklarar knappast det apatiska beteendet. 

   Vi fortsatte över mot östra sidan via Alby, några i den 

bakre bussen hade turen att få en skymt av en stenfalk. 

Denna vår minsta falk är mest känd som en fjällfågel, 

men häckar också med några få par på Öland! 

  Vid Gårdby sandhed regnade det när vi kom fram, 

varför vi vandrade in i skogen i stället för att leta 

trädlärkor på den öppna heden. Ett lyckokast, skulle det 

visa sig. Regnet upphörde nästan per omgående, och inne 

bland tallarna, och framför allt i skogskanten öster om 

tallskogen formligen ramlade nya arter in: gärdsmyg, 

kungsfågel, grönsiska, entita, svartmes, ängspiplärka. Till 

och med en mindre hackspett gav sig tillkänna, liksom 

några eksnabbvingar (fjäril). Nu hade solen kommit fram 

igen och vi tog en promenad vid den gamla 

järnvägsbanken och noterade trevliga arter som 

mosshumla, hedmätare, storfläckig pärlemorfjäril, 

praktbyxbi, bivarg, läppstekel och ölandsstarr. Ingen 

tvekan om att den kalkpåverkade sandstäppen är en 

säregen miljö, med höga naturvärden. 

   Den goda utdelningen vid Gårdby gjorde att vi låg lite 

efter i tidsschemat och slopade stoppet vid Ismatorps 

fornborg. Vi noterade dock Sveriges sydligaste förekomst 

av den rödlistade varglaven på en kvarn, och erfor sedan 

hur Borgholm är under semestertid. Det ska dock sägas 

att servicen på restaurang Pappa Blå var ypperlig och 

maten serverades raskt. Belåtna lämnade vi myllret och 

åkte söderut till Halltorps hage. Här såg vi gnagspåren 

från en av Sveriges allra mest sällsynta och hotade 

skalbaggar – stor ekbock, noterade skogsskräppa, 

trädkrypare och fick en kort observation av en bivråk som 

snabbt försvann över våra huvuden. 

   Sista anhalt (trodde vi) var Karleviviken, norr om 

Beijershamn. Vi parkerade vid Ölands mest omtalade 

runsten, Karlevistenen, letade förgäves efter skäggmes i 

vassen, men fick i stället fina observationer i viken av 

bland annat svärtor, sjöorrar, gråhake- och 

svarthakedopping. Nu var vi klara för dagen, trodde vi, 

men bara några minuter efter vi var hemkomna kom ett 

larm på mobilerna om en svartpannad törnskata i 

Gmmalsbyören, alltså stranden närmast där vi bor! En 

buss fylldes och åkte ned till Gräsgårds hamn, Pav 

senarelade maten en halvtimme, och fångade in vad han 

trodde var återstoden av gruppen för att genskjuta fågeln 

till fots. Sista middagen ihop blev under uppsluppna 

former, vilken avslutande sista dag! 

 

 
Den svartpannade törnskatan vid Gammalsbyören. Foto: 

Jonatan Uppström 

 

4 augusti 
Tidigt på morgonen kom det glädjande larmet om att den 

svartpannade törnskatan var kvar. Den svårforcerade 

terrängen respektive bristande huvudräkning hade gjort 

att två deltagare ännu ej hunnit se fågeln. Detta gjorde att 

bussarna delade på sig efter frukost och utcheckning. Det 

vara bara att åka ned till Gräsgårds hamn, där rariteten 

enkelt kunde ”tubas in”. Vi njöt också av alla rastande 

vadare, men slöt snart ihop med den andra bussen, som i 

stället börjat morgonen vid Ölands södra udde. 

Mötesplatsen blev södra lundparkeringen. Kanske kunde 

vi bättra på småfågellistan in i det sista? Två lärkfalkar 

snurrade ett litet tag över lunden, men var det verkligen 

bara en törnskatekull som högljutt rörde sig kring 

parkeringen? Det där smattrande lätet är väl ändå något 

annat? Vilken drömavslutning, det visade sig vara en hel 

nyss flygg kull av höksångare, som under 

förälder/föräldrars uppsyn hoppade runt i 

björnbärssnåren. Om fågeln har rykte om att gömma sig 

långt inne i buskarna i slutet av maj var detta något helt 

annat. Helt oblygt satte de tiggande ungarna sig på staket 

och torra kvistar på bara några meters håll. Tänk att få 

uppleva denna verkliga ölandsspecialitet på detta vis! Det 

var en nöjd grupp, som på grund av väldigt olika 

avresetider från Kalmar beslöt sig för att dela på sig redan 

på Öland. Avslutningen fick bli en fika hemma hos 

reseledaren Pav i Össby. Därefter var det raka spåret mot 

Kalmar för den ena minibussen, medan den andra tog sig 

dit i makligare former, med lunchstopp vid Stenhusa bod 

bland annat. Vi lämnar semestertrafik och inställda tåg 

därhän, och konstaterar att årets upplaga av ölandsresan 

bjöd på många, varierade och ibland överraskande sidor 

av allt det som gör Öland så speciellt och värt att besöka 

för den naturintreserade.  

 

Pav Johnsson 
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Två adulta kustlabbar på väg att avtvinga en kentsk tärna sitt byte vid Ölands södra udde 2.8. Foto: Jonatan Uppström 

 

Fåglar 
1 Kanadagås Branta canadensis   

20 Beijershamn 30.7, 8 Västerstadsviken 30.7 och 6 2.8 

2 Vitkindad gås Branta leucopsis   

10 Beijershamn 30.7, Omkring 100 31.7 och 2.8 i Ottenbyområdet 

3 Grågås Anser anser  

Observerad 6 dagar totalt 

4 Knölsvan Cygnus olor   

Observerad 5 dagar totalt 

5 Sångsvan Cygnus cygnus   

2 Möckelmossen 1.8 

6 Gravand Tadorna tadorna   

Observerad 4 dagar totalt 

7 Skedand Spatula clypeata   

3 Västerstadsviken 30.7, 4 Ottenbyområdet 31.7, 2 Fågelsjön i Degerhamn 31.7 och 4 Ottenbyområdet 2.8 

8 Snatterand Mareca strepera strepera   

4 Västerstadsviken 30.7, 4 Grönhögen 31.7, 4 Ottenbyområdet 2.8, 2 Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8, 2 i 

Alby reningsdammar 3.8 och 2 Gräsgårds hamn 4.8 

9 Bläsand Mareca penelope   

2 Ottenbyområdet 31.7 

10 Gräsand Anas platyrhynchos  

Observerad 6 dagar totalt 

11 Kricka Anas crecca   

2 observerad 31.7, 3 Fågelsjön i Degerhamn 31.7 och 3 Ottenbyområdet 2.8 

12 Vigg Aythya fuligula   

10 Grönhögen 31.7 och 5 Ottenbyområdet 2.8 

13 Bergand Aythya marila  

1 ♂ Ottenbyområdet 2.8 

14 Ejder Somateria mollissima  

50 Beijershamn 30.7, 30 Ottenbyområdet 2.8 och 60 Gräsgårds hamn 4.8. Observerad 4 dagar totalt 

15 Svärta Melanitta fusca   

2 Ottenbyområdet 31.7 och 20 Karleviviken 3.8 

16 Sjöorre Melanitta nigra   

30 Karleviviken 3.8 

17 Knipa Bucephala clangula  

2 Ottenbyområdet 31.7, 2 Grönhögen 31.7 och 1 Karleviviken 3.8 

18 Storskrake Mergus merganser  

Omkring 100 Ottenbyområdet 31.7 och 2.8. Observerad 3 dagar totalt 

19 Småskrake Mergus serrator   

5 Ottenbyområdet 31.7 och 2.8 och 2 Gräsgårds hamn 4.8 

20 Rapphöna Perdix perdix  

1-2 Gammalsbygården 3.8 
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21 Fasan Phasianus colchicus   

1 hörd Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8 

22 Smådopping Tachybaptus ruficollis  

2 Fågelsjön i Degerhamn 31.7 och 4 Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8 

23 Gråhakedopping Podiceps grisegena  

2 Karleviviken 3.8 

24 Skäggdopping Podiceps cristatus  

4 Grönhögen 31.7 och 20 Karleviviken 3.8 

25 Svarthakedopping Podiceps auritus  

2 Karleviviken 3.8 

26 Gråhäger Ardea cinerea  

Observerad 5 dagar totalt 

27 Storskarv Phalacrocorax carbo   

Observerad 6 dagar totalt 

28 Fiskgjuse Pandion haliaetus  

1 Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8 

29 Bivråk Pernis apivorus   

1 adult Halltorps hage 3.8 

30 Sparvhök Accipiter nisus  

2 Ottenbyområdet 31.7, 1 Möckelmossen, Resmo 1.8 och 1 längs vägen 2.8 

31 Duvhök Accipiter gentilis   

1 juvenil ♂ ringmärkt Ottenby fågelstation 2.8 

32 Brun kärrhök Circus aeruginosus  

Observerad 6 dagar totalt 

33 Ängshök Circus pygargus   

1 adult ♂ Naturbokhandeln, Stenåsa 1.8, 2 juvenil Möckelmossen, Resmo 1.8 och  

1 ♀ längs vägen 4.8 

34 Röd glada Milvus milvus  

Totalt ca 25 individer med som med 11 per dag. 

35 Havsörn Haliaeetus albicilla  

5 Karleviviken 3.8, totalt drygt 10 individer observerade under resan. 

36 Ormvråk Buteo buteo  

Observerad under 5 av dagarna. 

37 Vattenrall Rallus aquaticus  

1 hörd Fågelsjön i Degerhamn 31.7 

38 Rörhöna Gallinula chloropus  

6 Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8 

39 Sothöna Fulica atra  

4 Grönhögen 31.7, 1 längs vägen 1.8 och 7 Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8 

40 Trana Grus grus   

10 Västerstadsviken 30.7. Observerad 5 dagar totalt 

41 Strandskata Haematopus ostralegus  

10 Beijershamn 30.7, 10 Västerstadsviken 30.7, 5 Ottenbyområdet 31.7, 12 Ottenbyområdet 2.8 och 1 Gräsgårds 

hamn 4.8 

42 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

2 Beijershamn 30.7, 20 Ottenbyområdet 31.7 och 10 Gräsgårds hamn 4.8 

43 Tofsvipa Vanellus vanellus   

Observerad 6 dagar totalt 

44 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

10 observerad 31.7 

45 Kustpipare Pluvialis squatarola 

1 Beijershamn 30.7, 2 Västerstadsviken 2.8 och 2 Gräsgårds hamn 4.8 

46 Större strandpipare Charadrius hiaticula   

Observerad 5 dagar totalt 

47 Mindre strandpipare Charadrius dubius curonicus   

1 juvenil Ottenbyområdet 31.7 

48 Småspov Numenius phaeopus 

1 Beijershamn 30.7 och 2 Beijershamn 2.8 

49 Storspov Numenius arquata 

1 Beijershamn 30.7, 2 Ottenbyområdet 3.8 och 1 N Össby 4.8 

50 Rödspov Limosa limosa   

5 Beijershamn 2.8 

51 Roskarl Arenaria interpres 

1 Ottenbyområdet 31.7 
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52 Brushane Calidris pugnax   

10 Västerstadsviken 30.7, 2 Ottenbyområdet 31.7, 2 Västerstadsviken 2.8, 1 Beijershamn 2.8 och 1 

Gammalsbyören/Gräsgårds hamn 4.8 

53 Myrsnäppa Calidris falcinellus  

3 Beijershamn 30.7 och 5 Ottenbyområdet 31.7 

54 Spovsnäppa Calidris ferruginea   

3 adult Beijershamn 30.7, 3 adult Ottenbyområdet 31.7 och 1 adult Beijershamn 2.8 

55 Mosnäppa Calidris temminckii   

6 adult Beijershamn 30.7, 2 adult Ottenbyområdet 31.7 och 1 adult Beijershamn 2.8 

56 Sandlöpare Calidris alba 

1 adult Västerstadsviken 30.7 

57 Kärrsnäppa Calidris alpina   

Observerad 5 dagar totalt 

58 Småsnäppa Calidris minuta   

3 adult Beijershamn 30.7, 2 Västerstadsviken 30.7, 1 adult Ottenbyområdet 31.7 och 1 adult Västerstadsviken 2.8 

59 Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis   

1 adult Beijershamn 30.7 

60 Prärielöpare Calidris subruficollis   

1 adult Västerstadsviken 30.7 

61 Enkelbeckasin Gallinago gallinago  

2 Västerstadsviken 2.8 

62 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Ottenbyområdet 30.7 och 3 Ottenbyområdet 2.8 

63 Skogssnäppa Tringa ochropus   

2 S Lundsjön i Ottenbyområdet 31.7 och 2 Möckelmossen, Resmo 1.8 

64 Rödbena Tringa totanus  

1 Ottenbyområdet 31.7 och 3 Gammalsbyören/Gräsgårds hamn 4.8 

65 Grönbena Tringa glareola   

Observerad 5 dagar totalt 

66 Svartsnäppa Tringa erythropus   

1 Ottenbyområdet 31.7, 6 Ottenbyområdet 2.8 och 3 Gräsgårds hamn 4.8 

67 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

5 Beijershamn 30.7, 3 Ottenbyområdet 31.7, 4 Ottenbyområdet 2.8 och  

5 Gammalsbyören/Gräsgårds hamn 4.8 

68 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 6 dagar totalt 

69 Dvärgmås Hydrocoloeus minutus   

1 Ottenbyområdet 31.7 

70 Fiskmås Larus canus  

Observerad 6 dagar totalt 

71 Havstrut Larus marinus   

1 Beijershamn 30.7 och 2 Ottenbyområdet 2.8 

72 Gråtrut Larus argentatus  

Observerad 5 dagar totalt 

73 Silltrut Larus fuscus  

1 Beijershamn 30.7, 5 Ottenbyområdet 31.7, 1 Grönhögen 31.7, 4 Ottenbyområdet 2.8 och 1 Karleviviken 3.8 

74 Skräntärna Hydroprogne caspia   

1 Beijershamn 30.7 och 1 Västerstadsviken 30.7 

75 Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis   

15 Västerstadsviken 30.7, 5 Ottenbyområdet 31.7, 8 Ottenbyområdet 2.8 och  

1 hörd Gammalsbyören/Gräsgårds hamn 4.8 

76 Fisktärna Sterna hirundo  

Observerad 3 dagar totalt. På flera platser mer flertalig än silvertärna. 

77 Silvertärna Sterna  

Observerad 4 dagar totalt. 

78 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

1 adult Ottenbyområdet 31.7 och 5 Ottenbyområdet 2.8 

79 Klippduva (tamduva) Columba livia var. domestica   

Observerad 6 dagar totalt 

80 Skogsduva Columba oenas  

1 Naturbokhandeln, Stenåsa 1.8 och 2 Ottenbyområdet 2.8 

81 Ringduva Columba palumbus  

Observerad 6 dagar totalt 

82 Turkduva Streptopelia decaocto  

Tot knappt 20 i Näsby, Gräsgård, Skärlöv, Hulterstad, Triberga och Stenåsa 
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83 Gök Cuculus canorus  

1 Ekelunda 1.8 och 1 Ottenbyområdet 4.8 

84 Kattuggla Strix aluco  

1 återsläppt vid Smedby 3.8 

85 Tornseglare Apus apus  

Observerad 6 dagar totalt 

86 Mindre hackspett Dryobates minor  

1 Gårdby sandhed 3.8 

87 Större hackspett Dendrocopos major  

1 Fågelsjön i Degerhamn 31.7, 1 Gårdby sandhed 3.8 och 1 Halltorps hage 3.8 

88 Gröngöling Picus viridis  

1 observerad 31.7 

89 Tornfalk Falco tinnunculus  

1 Naturbokhandeln, Stenåsa 1.8 och 3 längs vägen 2.8 

90 Stenfalk Falco columbarius aesalon   

1 längs vägen mellan Bårby och Alby 3.8 

91 Lärkfalk Falco subbuteo  

2 Ottenbyområdet 4.8 

92 Törnskata Lanius collurio   

Observerad 5 dagar totalt 

93 Svartpannad törnskata Lanius minor   

1 Gammalsbyören 3.8 och 1 Gammalsbyören/Gräsgårds hamn 4.8 

94 Skata Pica pica  

Observerad 6 dagar totalt 

95 Kaja Coloeus monedula  

Observerad 5 dagar totalt 

96 Råka Corvus frugilegus  

4 längs vägen 30.7 och 10 Beijershamn 2.8. Observerad 3 dagar totalt 

97 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 6 dagar totalt 

98 Korp Corvus corax  

2 längs vägen 2.8. Observerad 4 dagar totalt 

99 Svartmes Periparus ater  

1 Gårdby sandhed 3.8 

100 Entita Poecile palustris  

1 Gårdby sandhed 3.8 

101 Blåmes Cyanistes caeruleus  

Observerad 4 dagar totalt 

102 Talgoxe Parus major  

Observerad 3 dagar totalt 

103 Sånglärka Alauda arvensis  

Observerad 6 dagar totalt 

104 Backsvala Riparia riparia  

20 Beijershamn 30.7, 1 Ottenbyområdet 31.7, 2 Ottenbyområdet 2.8, 2 Västerstads-viken 2.8 och 2 

Gammalsbyören/Gräsgårds hamn 4.8 

105 Ladusvala Hirundo rustica  

Observerad 6 dagar totalt 

106 Hussvala Delichon urbicum  

Observerad 5 dagar totalt 

107 Stjärtmes Aegithalos caudatus  

6 Fågelsjön i Degerhamn 31.7 

108 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

3 Fågelsjön i Degerhamn 31.7 och 2 Ottenbyområdet 4.8. Observerad 5 dagar totalt 

109 Gransångare Phylloscopus collybita   

2 Gårdby sandhed 3.8 

110 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix   

1 Ottenbyområdet 2.8, 1 Gårdby sandhed 3.8 och 1 Ottenbyområdet 4.8 

111 Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus   

1 ringmärkt Ottenbyområdet 31.7 och 1 Risinge hamn 2.8 

112 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  

2-3 Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8 och 2 Risinge hamn 2.8 

113 Härmsångare Hippolais icterina   

1 Bertils trädgård, Ottenbyområdet 2.8 

114 Trädgårdssångare Sylvia borin  

1 Mörbylånga sockerbruksdammar 2.8 
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115 Höksångare Sylvia nisoria  

1 adult och 3 juv S Lundparkeringen i Ottenbyområdet 4.8 

116 Ärtsångare Sylvia curruca  

3 Ekelunda 1.8. Observerad 4 dagar totalt 

117 Törnsångare Sylvia communis  

1 Ekelunda 1.8, 1 ringmärkt Ottenbyområdet 2.8 och 1 Ottenbyområdet 4.8 

118 Kungsfågel Regulus regulus  

1 hörd Gårdby sandhed 3.8 

119 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  

3 hörda Gårdby sandhed 3.8 och 1 hörd Halltorps hage 3.8 

120 Nötväcka Sitta europaea  

3 Ottenbyområdet 31.7, 1 Halltorps hage 3.8 och 2 Ottenbyområdet 4.8 

121 Trädkrypare Certhia familiaris  

1 Beijershamn 2.8, 1 Gårdby sandhed 3.8 och 2 Halltorps hage 3.8 

122 Stare Sturnus vulgaris  

Observerad 6 dagar totalt 

123 Koltrast Turdus merula  

Observerad 6 dagar totalt 

124 Björktrast Turdus pilaris   

4 Ottenbyområdet 31.7 

125 Rödvingetrast Turdus iliacus  

5 Möckelmossen 1.8 

126 Taltrast Turdus philomelos  

3 Möckelmossen 1.8 

127 Grå flugsnappare Muscicapa striata  

2 Ottenbyområdet 31.7 och 2 Fågelsjön i Degerhamn 31.7. Observerad 4 dagar totalt 

128 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  

1 Gårdby sandhed 3.8 

129 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  

1 ♂ Ottenbyområdet 31.7 och 3 Ekelunda 1.8 

130 Buskskvätta Saxicola rubetra   

4 längs vägen 1.8 och 1 juvenil Möckelmossen 1.8 

131 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

Observerad 5 dagar totalt 

132 Gråsparv Passer domesticus  

Observerad 6 dagar totalt 

133 Pilfink Passer montanus  

Observerad 4 dagar totalt 

134 Gulärla Motacilla flava   

2 Grönhögen 31.7. Observerad 5 dagar totalt 

135 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 6 dagar totalt 

136 Ängspiplärka Anthus pratensis   

1 Gårdby Sandhed 3.8 

137 Bofink Fringilla coelebs  

Observerad 5 dagar totalt 

138 Grönfink Chloris chloris  

20 Karleviviken 3.8 och 2 Ottenbyområdet 4.8. Observerad 5 dagar totalt 

139 Hämpling Linaria cannabina  

Observerad 5 dagar totalt 

140 Steglits Carduelis carduelis  

10 observerad 31.7, 10 längs vägen 2.8, 5 Karleviviken 3.8 och 2 Ottenbyområdet 4.8 

141 Grönsiska Spinus spinus   

5 Gårdby sandhed 3.8 

142 Gulsparv Emberiza citrinella  

Observerad 5 dagar totalt 

143 Sävsparv Emberiza schoeniclus  

1 Risinge hamn 2.8 
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Hämpling är vanlig på Ölands alvarmarker och har landets tätaste förekomster på Öland. Det senare gäller även den betydligt 

större fågeln i bakgrunden, som även är med på bild tidigare i rapporten. Först i slutet av 1990-talet återkom denna art som 

häckfågel på ön, efter många års stödutfodringar vintertid i Ölands Ornitologiska Förenings regi. Foto: Jonatan Uppström 

 
Däggdjur 
1 Fälthare Lepus europaeus   

Observerad 6 dagar totalt 

2 Ekorre Sciurus vulgaris   

1 Gårdby sandhed 3.8 

3 Gråsäl Halichoerus grypus   

60 Ottenbyområdet 31.7 och 2.8 

4 Knubbsäl Phoca vitulina  

100 Västerstadsviken 30.7 och 2.8, 5-10 Ottenbyområdet 31.7 och 2.8  

5 Rådjur Capreolus capreolus   

2 längs vägen 2.8 

6 Dovhjort Dama dama   

5 Ottenbyområdet 31.7 och 2 Ottenbyområdet 4.8 
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Insekter & annat smått 
Hedmätare Selidosema brunnearia   

1 Gårdby sandhed 3.8 

Mindre purpurmätare Lythria cruentaria   

2 Beijershamn 

Lövskogsnunna Lymantria dispar   

1 Station Linné 1.8. 

Mindre påfågelspinnare Saturnia pavonia   

1 larv Västerstadsviken 2.8 

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus   

Observerad 4 dagar totalt 

Mindre guldvinge Lycaena phlaeas 

Observerad 2 dagar totalt 

Eksnabbvinge Favonius quercus   

2 Gårdby sandhed 3.8 

Påfågelöga Aglais io   

1 Västerstadsviken 2.8 

Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia   

Observerad 1 dag totalt 

Sandgräsfjäril Hipparchia semele   

20 Ekelunda 1.8 och 2 Möckelmossen 1.8 

Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia   

1 Västerstadsviken 2.8 och 2 Gårdby Sandhed 3.8 

Slåttergräsfjäril Maniola jurtina   

Observerad 4 dagar totalt 

Amiral Vanessa atalanta   

Observerad 6 dagar totalt 

Tistelfjäril Vanessa cardui   

Observerad 6 dagar totalt 

Kålfjäril Pieris brassicae   

Observerad 2 dagar totalt 

Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum   

1 Naturbokhandeln, Stenåsa 31.7 

Gräsgrön guldbagge Cetonia aurata 

Observerad 2 dagar totalt  

Stockrosspetsvivel Ropalaphion longirostre  

1 Station Linné 1.8. 

Liparus coronatus  

1 Gammalsbygården 3.8. 

Rosenvingad gräshoppa Polyommatus icarus   

2 Ekelundaalvaret/Tornrör 1.8 

Blåvingad gräshoppa Polyommatus icarus   

1 Ekelundaalvaret/Tornrör 1.8 

Kärrgräshoppa Polyommatus icarus   

10 Möckelmossen 1.8 

Bred bärfis Carpocoris fuscispinus 

Gårdby sandhed 3.8 

Eldlus Pyrrhocoris apterus   

Grönhögen 31.7 

Riddarskinnbagge Lygaeus equestris   

Observerad 4 dagar totalt 

Läppstekel Bembix rostrata 

5 Gårdby sandhed 3.8 

Bivarg Philanthus triangulum   

3 Gårdby sandhed 3.8 

Mosshumla Bombus muscorum icarus   

1 Gårdby sandhed 3.8 

Praktbyxbi Dasypoda hirtipes 

1 Gårdby sandhed 3.8 

Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum   
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2 Ottenby fågelstation 2.8 

Blå kejsartrollslända Anax imperator   

2 Grönhögen 31.7 

Alvarmyra Tapinoma ambiguum 

Ekelundaalvaret/Tornrör 1.8 

Alvarspindel Gnaphosa lucifuga   

1 Möckelmossen 1.8 

Varglav Letharia vulpina 

O om Ismantorp 3.8 

Masklav Thamnolia vermicularis 

Vanlig på alvarmark 

 

 

KÄRLVÄXTER 
Ölandsstarr Carex ligerica   

Gårdby sandhed 3.8 

Tofsäxing Koeleria glauca   

Gårdby sandhed 3.8 

Lundslok Melica uniflora 

Halltorps hage 3.8. 

Grusslok Melica ciliata 

Vanlig på alvarmark 

Skogsskräppa Rumex sanguineus 

Halltorps hage 3.8. 

Backsilja Peucedanum oreoselinum   

Vägkanter söder Gårdby 3.8 

Vildmorot Daucus carota 

Vanlig i vägkanter och på alvarmark. 

Palsternacka Pastinaca sativa  

Vanlig i vägkanter. 

Pukvete Melampyrum arvense 

Längs infart mot Skarpa Alby 1.8. 

Vejde Isatis tinctoria 

Västerstadsviken 30.7. 

Mursenap Diplotaxix muralis 

Observerad på alvarmark. 

Bergskrabba Globularia vulgaris 

Vanlig på alvarmark. 

Såpört Gypsophia fastigiata 

Observerad på alvarmark. 

Fältvedel Oxytropis campestris 

Observerad på alvarmark. 

Vit fetknopp Sedum album 

Observerad på alvarmark. 

Tulkört Vincetoxicum hirundinaria 

Vanlig på alvarmark. 

Praktbrunört Prunella grandiflora 

Ekelundaalvaret/Tornrör 1.8 

Axveronika Veronica spicata     

Observerad på alvarmark.          

Alvarmalört Artemisia oelandica   

Möckelmossen, Resmo 1.8 

Fältmalört Artemisia campestris   

Möckelmossen, Resmo 1.8 

Malört Artemisia absinthum   

Tämligen allmän i vägkanter 

Spåtistel Carlina vulgaris   

Allmän Möckelmossen, Resmo 1.8 

Väddklint Centaurea scabiosa   

Observerad 6 dagar totalt 
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Cikoria Cichorium intybus   

Observerad 6 dagar totalt 

Lila ögontröst Euphrasia stricta var. stricta   

Ekelundaalvaret/Tornrör 1.8 

Gotlandssolvända Fumana procumbens   

Ekelundaalvaret/Tornrör 1.8 

Solvända Helianthemum nummularium ssp. nummularium   

Allmän Ekelundaalvaret/Tornrör 1.8 

Äppelros Rosa rubiginosa   

Beijershamn 2.8 

 

 
                   Gotlandssolvändan har vanligtvis blommat över för dagen redan före kl 10! Foto: Pav Johnsson 

 

 
                   Unge och förälder av höksångare vid södra lundparkeringen. Foto: Lena Sahlin 


