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Ett exeptionellt inflöde av sibiriska järnsparvar
var en av snackisarna 2016, dyker det upp
några 2017? Foto: Magnus Hellström
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Ledare
2016 har gått till historien som det mest raritetsfyllda året genom tiderna. Frågan som de flesta troligtvis ställer
sig nu, är kanske hur vi kommer se tillbaka på 2017 nästa år? Fågel- och raritetsmässigt är det såklart helt
omöjligt att svara på. Kanske hamnar året i lä gentemot förra året? Konstigt vore det väl annars…
Om inte Artportalen ljuger fick Öland, precis
som 2015, en ny art under 2016; nämligen azurmesen som gladde många i Grönhögen. Dock
återstår det att se om Raritetskommittén bedömer individen som hundra procent azurmes, eller
om det finns inslag av blåmes längre bak i generna. Trots detta så var det en fantastisk upplevelse och närmre en ”riktig” azurmes på Öland
kommer vi med allra största sannolikhet aldrig få
uppleva igen. Så tänk tillbaka på detta och njut,
oavsett om det blir ett officiellt kryss eller inte!
Under 2017 kommer fågelskådningen troligtvis få
ett rejält uppsving runt omkring på Öland och i
Sverige. Detta tack vare två stora tv-program som
kommer sändas under året på SVT. Det första är
förmodligen redan i slutskedet av sändningsperioden när ni läser denna ledare. Nämligen ”Det
stora fågeläventyret”, åtta stycken timmeslånga
avsnitt i tävlingsformat, som har sänts på bästa sändningstid under tisdagarna. Har ni missat detta? Tveka inte att ta igen detta misstag!

I och med det ökande intresset för fågelskådning
vill jag uppmana samtliga av fågelskådarna som rör
sig i de öländska markerna att bjuda på er själva.
Dela med er av era fantastiska kunskaper för de
som är helt nya eller till de som ännu inte har en
så bred kunskap som väldigt många av Er besitter.
Både när det gäller fåglarnas beteenden, skillnader
mellan olika arter, dräkter och åldrar samt hur man
lättast ser skillnad på arterna i denna bestämningsdjungel. Men också hur man visar fåglarna respekt
genom att röra sig på rätt sätt och på rätt ställen i
fåglarnas värld! Tveka inte att visa och berätta om
fåglarna ni står och kikar på när den intresserade
kommer fram och är nyfiken. Tveka heller inte att
tillrättavisa eventuella övertramp, desto snabbare
man som nybörjare lär sig om misstagen, desto färre
kommer antalet misstag att bli, och desto bättre för
fåglarna. För den nyinvigde fågelskådaren krävs
det kanske ett omedvetet övertramp för att kunna
veta vad som är rätt och fel. Tveka heller inte att
berätta om Ölands ornitologiska förening och våra
aktiviteter. Kanske är detta startskottet för ett helt
liv tillsammans med fåglarna? Hur dumt vore inte
det att missa?

Lite senare under året (fortfarande oklart när) kommer en dokumentär om Ottenby. Det fantastiska
Joakim Granholm
landskapet och det helt underbara fågel- och naturliv varvas och beskrivs med hjälp av några personer
som vi känner till väl, nämligen Micha Gijsbers och
Mikaela Kähäri som båda har tillbringat lång tid
nere på Ottenby fågelstation. Givetvis dyker det
upp lite andra bekanta ansikten också. Något att Många samlades för att kika på årets första sibiriska
järnsparv på Ölands södra udde, kanske kommer vi få
se fram emot helt enkelt!
trängas med ännu fler om några år? Foto: Joakim Granholm
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DEN BLÅ HÖKEN och lyckodrömmen
Den öländska senvintern … förvåren … den femte årstiden, vibrerar av förväntan över alvarmark och kulturbygd.
Fågelskådaren långvandrar genom det öppna landskapet och småningom in i sig själv till andra vårar och upplevelser.
Då … DÅ blixtrar blåhökhannens fiskmåsljusa och tuschdoppade vingar över tokmarken. Efter det är egentligen
inget sig likt längre.
Endorfiner och euforin berusar. En ny tideräkning har börjat.
Vi skrev 4 februari 1964 och Ola Björlin, Lars-Eric
Nilsson och jag hade åkt moped från Västerås ut till
Asköviken vid åttatiden på morgonen.
Under förmiddagen vandrade vi genom ett snöfritt
landskap från Rastholmen över till Lövstasidan via
den opålitliga isen, som delvis täckte Asköbäckens
bruna flöde.
Och plötsligt var han bara där! Den BLÅ kärrhöken!
Allt annat liksom förbleknade, hjärtat slog några
dubbelslag, jag slutade andas - sen stod tiden stilla.
Upplevelsen var över på några minuter, men vi hade
sugits in i evigheten ... den oändliga tid då vi alltid
kommer att minnas en osannolik scen, som spelades
upp mot en filmduk av svarta jordar, stubbåkrar,
vissnat fjolårsgräs och vikens vassbälte!
Bland Saarijärvis moar
Den outtröttlige, väsymätön på finska, är en av de
äldre och folkliga benämningarna på blå kärrhök i
Finland.
För så är det i häckningsområdet i norr men även
i övervintringsområdet … Om och om igen kan
blåhöken patrullera över odlingsjord, myrar och
ängsmarker. Lugnt och metodisk arbetar höken mot
vinden och vid slutet av jaktområdet drar den snabbt
tillbaka i medvinden för en ny patrullering lite vid
sidan av det förra spåret.
Jag kan tänka mig en småbrukare, högt uppe bland
Saarijärvis moar, som ser hur effektivt traktens
sinisuohaukka (blå kärrhök på finska) skördar markerna på sorkar och andra byten.
Blåhöken är envis, målmedveten och personifierar
den outtröttlige.
Det finns fler smek- och folknamn på denna fina
rovfågel, bl.a. sisuhaukka - eller, kort och gott – sisu,
på fågelskådarslang!
Göran Andersson
Calidris 1:2017

Den blå kärrhöken sveper ett varv över vassen i jakt på
dagens föda. Foto: Benny Bergman
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ÖOF:s program för 2017 (uppdaterad version)
Ändringar, vem som är guide vid de olika tillfällena m.m. kommer dyka upp på ÖOF:s hemsida (www.oof.
nu). Håll utkik!
Alla guidningar är gratis, om inget annat anges.
Har du tankar, funderingar eller idéer om ÖOF:s guidningar? Tveka inte att kontakta Joakim Granholm
(granholm.joakim@gmail.com)
Lördag 8 april. Tidig vårpromenad i Beijershamn.
Möt några av de första vårfåglarna! Tid: 09:00
Guider: Elisabeth Svensson och Göran Persson
Lördag 22 april. Skådarskolan, sim- och
sjöfåglar. 10:00-12:00
Sträckskådning! Samling vid hamnen i Stora rör
för en kort promenad till Stora rörs obsplats. Här
lär vi oss mer om våra sim- och sjöfåglar i Kalmarsund. Ta gärna med fika och klä er varmt!
Kostnad: 80 kr/familj med barn, annars per person.
Vid frågor, ring Liselotte, 073-058 23 77
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby

Lördag 6 maj. Fågelskådningens dag med
fågeltornskampen.
Utmana de andra svenska och finska fågeltornen
i ett artrace. Mer info kommer på hemsidan så
småningom.
Torsdag 11 maj. Vadarvandring i Beijershamn.
Samling vid parkeringen klockan 18:00.
Guider: Elisabeth Svensson och Göran Persson
Söndag 14 maj. Vårfågelsång i Norra
Lunden.
Samling vid Norra lundparkeringen klockan 06:30.

Torsdag 27 april. Vadarvandring i Beijershamn.
Årets första vadarvandring! Samling vid parkeringen
klockan 18:00.

Torsdag 18 maj. Vadarvandring i Beijershamn.
Samling vid parkeringen klockan 18:00. Guide:
Leif Dahlgren

Torsdag 4 maj. Vadarvandring i Beijershamn.
Samling vid parkeringen klockan 18:00. Guide:
Leif Dahlgren
Under ett år av guidningar kan man se många olika
vintervandringarna. Foto: Anders Nilsson

Lördag 20 maj. Fågelskådning i Görans
dämme.
Samling vid Hulterstads kyrka 09:00 Guide: Peter
Norell
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Mindre flugsnappare, en av Ottenby lunds specialiteter. Den brukar vanligtvis börja sjunga andra veckan i
maj. Foto: Joakim Granholm
Söndag 21 maj. Skådarskolan. Gökotta
07:00-09:00.
Vi upplever de tidiga morgontimmarnas fågelsång i Otteny lund. Nu gäller det de sena flyttfåglarna, lövskogsfåglarna och strandängsfåglarna.
Vi samlas vid Södra lundparkeringen i Ottenby
naturreservat. Ta gärna med fikakorg och fågelbok, kikare finns att låna. Barnvagnsvänligt!
Kostnad: 80 kr/familj med barn, annars per person.
Vid frågor, ring Liselotte, 073-058 23 77
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby.
Måndag 29 maj- onsdag 31 maj. Fågelkurs
i samarbete med Allégården, Kastlösa.
Mer info kommer på hemsidan ang. bokning, tider
och kostnad.
Lördag 3 juni. Vandring i Albrunna lund.
Möt vårens sångfåglar. Tid: 07:00 Guide: Eva Blanch
Måndag 5 juni. Skådarskolan. Naturnatten
vid Gråborg med start 18:00.
Ölands naturskyddsförening anordnar årligen en
naturnatt vid Gråborg. Kvällen är full av spännande
programpunkter och föreläsningar med naturtema.
Skådarskolan hänger på! Samling vid Gråborgs
Calidris 1:2017

parkering. Fri entré!
Vid frågor, ring Liselotte, 073-058 23 77
Arrangör: Ölands naturskyddsförening.
Torsdag 20 juli. Vadarvandring i Beijershamn.
Samling vid parkeringen klockan 18:00.
Torsdag 27 juli. Vadarvandring vid
Stenåsabadet.
Samling vid parkeringen till campingen klockan
18:00.
Torsdag 3 augusti. Vadarvandring i Västerstadsviken.
Samling vid parkeringen klockan 18:00.
Torsdag 10 augusti. Vadarvandring i
Seby läge.
Samling vid parkeringen klockan 18:00.
Torsdag 17 augusti. Vadarvandring i
Beijershamn.
Samling vid parkeringen klockan 18:00.
Lördag 26 augusti. Kräftracet.
Mer info på hemsidan när det börjar närma sig.
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Lördag 26 augusti. Skådarskolan. Vadarfåglar. 10:00-12:00.
Vadarfåglarna kommer från norr och rastar hos
oss. Vi samlas vid parkeringen vid Seby läge för
att sedan spana efter vadare längs sydöstra Ölands
vackra stränder. Medtag gärna fikakorg.
Kostnad: 80 kr/familj med barn, annars per person.
Vid frågor, ring Liselotte, 073-058 23 77
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby.

Fredag 20 oktober. Ölands folkhögskola,
Strömstedtsalen, 18:00
Filmkväll: Ingemar Lind, Mitt liv som naturfilmare.
Lördag 9 december. Vintervandring på
Ölands södra udde.
Vi spanar efter de sista flyttfåglarna och säkert
en hel del övervintrare. Samling vid Blå museet
klockan 10:00.

Lördag 2 september. Höstvandring i
Sandvik.
Samling vid Blå museet på Ölands södra udde.
Därifrån går vi ut på ängarna bort till Sandvik där
mycket vadare brukar rasta. Tid: 16:00.
Lördag 9 september. Skådarskolan. Rovfåglar. 11:00-13:00.
Nu sträcker rovfåglarna förbi. Vi samlas vid
Södra lundparkeringen i Ottenby naturreservat.
Förhoppningsvis får vi njuta av vråkar, kärrhökar,
falkar och kanske även en och annan örn som svävar förbi på nära håll. Håll tummarna för vackert
väder! Medtag gärna fikakorg.
Kostnad: 80 kr/familj med barn, annars per person.
Vid frågor, ring Liselotte, 073-058 23 77
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby.
Söndag 10 september. Höstvandring i
Sandvik.
Samling vid Blå museet på Ölands södra udde.
Därifrån går vi ut på ängarna bort till Sandvik där
mycket vadare brukar rasta. Tid: 16:00
Lördag 7 oktober. Skådarskolan. Ringmärkning. 10:00-12:00.
Vi besöker Ottenby fågelstation och får följa arbetet
med ringmärkningen av fåglar som just nu är på
väg söderut. Vi spanar även av läget längs uddens
stränder och hinner med ett besök i naturum Ottenbys utställningslokal för den som vill. Samling
vid Blå museet, stora parkeringen vid Ölands södra
udde. Vi avslutar dagen och året med Skådarskolan
med att vi bjuder på fika hos restaurang Fågel Blå.
Kostnad: 80 kr/familj med barn, annars per person.
Vid frågor, ring Liselotte, 073-058 23 77
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby.
Vissa dagar och vissa år kan det rasta flera tusen vadare i
Sandvik efter beträdnadsförbudet upphört. Här en sandlöpare.
Foto: Joakim Granholm
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Ett epos om azurmesen
”En rar liten fågel dök upp på en strand, det är sådant som händer på Öland ibland.
Han som fann den han skuttar och ropar sig hes: ”Herregud, det jag hittat är en Azurmes!!!”
Till vår ö kom skådare från alla håll, för på den här rariteten man måste ha koll.
Den blev fotad, beundrad och kryssad i lista, men i glädjen och ruset så kommer det trista.
Ty hos RK man tror ej på kryssares trix, fågeln i fråga kan bestå av en mix.
För i RK sitter ju de som allt vet, det är därför de kallas för Högsta Sovjet.”
Peter Norell (Mellby Ör Inn 2017-02-21)

Azurmesen som gladde många under oktober 2016, frågan är om den kommer igenom RK’s filtrering? Foto: Markus Tallroth

Calidris 1:2017
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Hösten då de ryska talgoxarna anföll
Rubriken kanske snarare får dig att tänka på en dålig skräckfilm än en fantastisk höst av rariteter på Öland
2016. Oavsett vilket som är fallet, så är det bakom kulisserna det hände.
Som många gånger nämnts så kommer fågelhösten
2016 på Öland gå till historierna som den bästa
raritetshösten någonsin. Men vad hände egentligen bakom kulisserna? I stort sett varje år under
några dagar upplevs ”fenomenet” ganska tydligt på
Ölands södra udde. Jag har själv varit med om detta
vid några av de fyra stycken höstar jag har tillbringat
nere på södra udden. Vanligtvis handlar det om
en eller max några få dagar då de östliga vindarna
för med sig en ökad förekomst av talgoxar i vissa
områden. Allra tydligast märks det nere på Ölands
södra udde där koncentrationen av fåglar oftast är
som störst. ”Fenomenet” handlar om extremt aggresiva talgoxar som helt enkelt tar död på mängder av
andra småfåglar, och oftast äter upp enbart hjärnan.
Hjärnan är den mest fett- och energirika delen av på
en fågel. Tack vare flertalet återfynd av ringmärkta
fåglar, både från Ryssland, Estland, Litauen m.fl.
kan man härleda dessa ökningar österifrån.
Anledningen till detta beteende beror gissningsvis
på flertalet olika faktorer. Det finns inte mycket
forskning på just detta, men förslagsvis handlar

det dels om utsvultenhet och dels om generellt
mer aggressiva talgoxar. Som jag nämnde innan
är det här ganska vanligt förekommande, men det
som särskiljer årets invasion var att den höll i sig
betydligt längre än de få dagar som det vanligtvis
handlar om. Dessutom var det betydligt högre antal
talgoxar än vad det brukar. Det rapporteras om
väldigt stort antal talgoxar på de flesta matningar,
åtminstone fram till december, i vissa fall kunde
det ses uppemot 100 talgoxar på en och samma
matning. Som tur var verkade de nöja sig med
fågelfrön, när fågelmatningarna väl kom igång runt
omkring på Öland.
De östliga talgoxarna ska normalt flytta söderut
under hösten, med andra ord aldrig ens besöka
Sverige. Under vissa år påverkas dock flyttningen
av tidvis starka ostvindar, vilket innebär att de råkar
”blåsa över” till de östliga utposterna i Sverige (där
Öland givetvis ligger bra till). En del av talgoxarna
som blåser över kommer kanske från de nordligare
delarna av Finland och Ryssland, där är klimatet oftast kärvt på senhöstarna och vintrarna. Säkerligen

Kanske ser de inte så farliga ut? Men som en utmattad kungsfågel en oktoberdag, hade man inte velat möta
denna tagloxe... Foto: Jokim Granholm
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är det ont om mat, och de har istället lärt sig att ge sig
på småfåglarna, då deras hjärnor är oerhört fett- och
energirik. När de dessutom har flugit långa sträckor
över Östersjön är de förmodligen väldigt utsvultna
när de väl kommer fram till Öland. Kanske jublar
de då, när de märker att det kryllar av småfåglar på
hela Öland? Detta är givetvis bara teorier och inget
jag kan bevisa, mer än från mina egna erfarenheter
och tankar som jag här delar med mig av. Detta då
det förutom höstens rariteter var en av sakerna det
snackades om under hösten.
En av de händelser som fick mest uppmärksamhet
var när den lite mer ovanliga brunsångaren, som
vanligtvis ses ca 1-5 gånger per år på Öland, blev
dödad och uppäten av en talgoxe. Mitt framför
ögonen på ett gäng fågelskådare som inte hade en
chans att hinna fram för att undsätta brunsångaren.
En annan raritet som var nära att sluta sina dagar i
talgoxens mage var azurmesen, som lockade storpublik innan den försvann.
Ytterligare en händelse fick jag berättat för mig
under en arbetsdag på naturum Otteby. Det var ett
gäng talgoxar som faktiskt gick på en taltrast, mitt
på öppen gräsmatta. Troligtvis var taltrasten redan
skadad eller väldigt utmattad, men trots detta är det
oerhört fascinerande då taltrasten väger uppemot 4-5
gången så mycket som en talgoxe. Denna historia
har jag inte sett några bevis på, men observatören
lät mycket trovärdig, och med tanke på att trasten
troligtvis var skadad eller utmattad sen innan, så är
händelsen inget jag ser som omöjlig.

Till sist vill jag bara nämna att trots att beteendet
kan upplevas som horribelt, är det inget vi ska lägga
alltför stor energi på. Detta är trots allt en del av
naturens gång, trots att jag såklart förstår att man
gärna hade velat undsätta fågeln som precis blev
tagen av den hungriga talgoxen.
För er som har tillgång till internet och vill se
detta fenomen på film rekommenderar jag att ni
går in på Youtube och där söker på ”The Great Tit
hunts”. Sedan väljer ni det första alternativet av de
som kommer upp.
Joakim Granholm

En av höstens brunsångare blev mördad av en
talgoxe. Foto: Bengt Andersson

Stuga uthyres

Näsby 120, vid tvärvägen nära Ottenby
Enkel- och dubbelrum (enkelrum 1800:-/vecka=7 nätter)
(dubbelrum 1575:-/per person/vecka=7 nätter) med nya resårsängar.
Delat kök (fullutrustat) och toa/dusch.
Trädgård med utemöbler samt utsikt över Alvaret. Cyklar för uthyrning 300:-/vecka.
Sänglinne inkl. frottéhandduk finns för uthyrning 75:-/vecka.
Ring för bokning
Leo Ivonen 0722-423272 e-post leo@olfstaproduktion.se
Carin Adelsson 0708-481224 e-post carin@adelsson.com
Calidris 1:2017
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GRANSÅNGARE behöver inte granar...
Nu har gransångarna börjat anlända till Öland och
hoppar ivrigt omkring under födosök i björk, sälg
och vide. Med frenesi snappar de åt sig något ätbart
varannan sekund.
Gransångaren, liksom sångarsläktingar och ”kusinen” kungsfågeln, har öga för mycket mat, i det lilla
och snabba formatet. Ibland varvas letandet efter
mat med deras kännspaka, pulserande, ja, nästan
pumpande sång, som min morfar liknade vid ljudet
när cykelpumpens luft smiter förbi ventilen.
Det är intressant att följa födosökandet hos de gröna
sångarna, av Phylloscopussläktet, eller lövskådarna,
som man skulle kunna översätta släktnamnet med.
Klorofyll står ungefär för gröna blad och scopi, att
se, finns i teleskop osv.
Det svenska namnet gransångare är ganska tråkigt
och numera inte överensstämmande med artens
häckningsområde i Sverige, eftersom kontinentala
gransångare (rasen collybita) har invandrat söderifrån och numera häckar i södra delen av vårt land.
En del andra länder har sången som artnamn, alltså
onomatopoetiskt:
Finland - tiltaltti
England - Chiffchaff
Tyskand - Zilpzalp
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Det latinska artnamnet collybita, som auktorn
Viellot gav, borde nog ha skrivits collybistes av
grekiskans kollubistes (penningväxlare). Normandies gransångare ståtar med artnamnet compteur
dargent (penningräknare) och sången kan mycket
väl liknas vid som när man släpper ner ett mynt i
taget i pengapungen!
Men vår nordliga gransångares rasnamn abietinus,
kommer av abietina - gran - Picea abies på latin.
En av Sveriges tidiga fältornitologer, Sven Nilsson
använde namnet gransångare redan 1824, eftersom
han upptäckt fågeln i Norge 1816. Han höll fast
vid namnet gransångare även efter det att han
insett att samma art fanns i lövskogar och parker i
Mellaneuropa.
Göran Andersson

KÄLLA:
Lennart Nilssons bok Orre, trast och trana - om
fåglars namn (ellerströms 2005).

Gransångare, foto: Mats Wallin

Calidris 1:2017

EN UDDE BLAND TIO MILJONER UDDAR
Det finns många öar, massor av uddar och det finns
många vindskydd i vår del av världen.
Sverige är ett avlångt land med Östersjö och Västerhav, med slättens vassrika våtmark och norrlandets
djupa klarvattenträsk.
Jag skulle tro att det finns tio miljoner uddar - en åt
oss var - i och vid dessa vatten.
Ölands alla uddar är sköna platser bland miljoner
andra. Det unika skapas i själva upplevelsen när vi
är här eller i den längtan när vi inte är här.
Så är det också med var och ens udde i livet.
Min barndoms uddar i vattendragen förbi Fagersta i
Västmanland är delvis försvunna. De var mina bästa
metarställen, men också de platser där jag såg mina
första knipor och kunde identifiera taltrastens sång.
Utsläppen från bruket dödade samtidigt mycket fisk

i sjön på 1950-talet, men en sjuåring inser inte
alltid alla sammanhang.
När jag 60 år senare besökte Uddnäs, såg jag storlommar i morfars sjö. Hans fiskevatten var åter
friska, det visade lommens närvaro.
Kanske är det så att där vågor möter uddar, där vattnens fåglar möter dem som är på väg till avlägsna skogar, där är livets spännvidd så stor att det alltid finns
en del av oss själva som passar in just då och just där.

Göran Andersson

En bekant vy norrut från en av alla miljontals uddar, nämligen Ölands södra udde. Åt motsatt håll väntar en
stor utmaning för de flesta fåglar under höstflytten. Foto: Joakim Granholm
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Kroppkakeracet 2017
Årets kroppkakerace gick av stapeln lördag 11:e februari och totalt deltog 8 lag. Vädret var inte helt optimalt för
de långa artlistorna då det låg snö på de flesta ställen, vilket medförde att de tidigaste vårfåglarna inte hunnit
anlända. Förutom en nollgradig temperatur kylde en väldigt kall vind.
Förberedelserna
Då var det återigen dags för Kroppkakeracet, dock
första gången som undertecknad och hans lagmedlemmar var med. Men med 1-2 Kräftrace i bagaget
hade vi trots detta ganska bra koll på vad det hela
handlade om. Enda skillnaden är ju egentligen årstiden, vädret, tidsmarginalerna och fåglarna. Innan
det var dags för racestart hade undertecknad gjort
ett enklare schema med lokaler som borde besökas.
Något rekande var det knappast tal om, ett besök
till en kattugglelokal var egentligen det enda, annars
var det i stort sett bara rekande på artportalen som
gällde. Trots detta kändes det som vi hade bra koll
på de lokaler och fåglar som var värda att försöka
hänga in.
Precis som Kräftracet är Kroppkakeracet en artjakt
där det gäller att se så många arter som möjligt inom
vissa tidpunkter, som i denna tävling handlade om
mellan 00:00 och 17:00.

Starten
Enligt reglerna fick man starta redan vid midnatt
om man ville. Vi bestämde dock ganska snabbt i
vårt lag att det inte fanns någon mening med detta.
Enda anledning egentligen var ju att försöka höra
någon ropande kattuggla. Vi satsade istället på
att hänga in kattugglan på dagskvist. Vi träffades
klockan 07:00 hemma hos Andreas i Glömminge.
Solen skulle enligt prognoserna gå upp vid halv
åtta, vilket gav oss några minuter att bege oss till
vår startpunkt som skulle bli hos kattugglorna på
”hemlig” lokal.
Då de flesta lag säkerligen skulle starta nere på
Ölands södra udde valde vi det motsatta, vi skulle
göra en chansning och ta södra udden bland de sista
lokalerna. I slutet av dagen skulle det dock visa sig
att nästintill samtliga lag åkte ner till södra udden
under eftermiddagen, vilket medförde en riktig
anstormning av lag som jagade kryss.

Besöket på Ölands södra udde var väldigt bistert i den kalla blåsten, trots att solen trängde igenom molnen. Foto: Joakim Granholm
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Den ädla upptäckten
Efter att kattugglan hängts in begav vi oss till Färjestadens dämme, där det under hela vinter hållit till både kungsfiskare och skäggmes. Efter att
undertecknat vid två tillfällen (till skillnad från
lagmedlemmarna) missat när kungsfiskaren flög
förbi på några meters håll, och när tiden började
rinna iväg bestämde jag mig för att gå ut i vassen i
hopp om att se kungsfiskaren. När jag nådde mitten
av den lilla ”vassdungen” flög det upp en stor fågel
några meter framför mig. Först trodde jag det var
en fasanhöna då den var helt brun, sedan föll polletten ned och rördrommen var ett faktum. En art
som sedan många decennier tillbaka inte ens är årlig
på Öland. ”Dessvärre” var det även två andra lag på
platsen som fick se rördrommen.

Resultatet
Efter att vi avslutade tävlingen med ytterligare
ett besök vid Beijershamn begav vi oss återigen
hem till Andreas för att värma oss. Senare bjöds
det på Kroppkakor på Stenåsa med traditionell
artgenomgång. Väl under genomgången visade
det sig att vinnarna landade på 80 arter, medan
vi tillsammans med två andra lag hade lyckats
skrapa ihop 73 arter var. Tack vare att vi kört
kortast sträcka av dessa tre lagen, så hamnade vi
på en överraskande andraplats. Till råga på allt
hade vinnarlaget redan anordnat tävlingen två år
i rad, vilket innebar att det nästa år faktiskt blev
vår tur att vara arrangörer.
Joakim Granholm
(med lagmedlemmarna
Mikaela Kähäri och Andreas Jilkén)

Avslutande del av tävlingen
Efter att kungsfiskaren dök upp igen fortsatte vi vår
resa söderut via en hel bunt av olika lokaler för att
få in de viktigaste arterna. Mörbylånga, Risinge,
Lunda, Penåsa, Grönhögen m.m. var några av lokalerna vi besökte. Till sist var vi framme vid vår tänkta
slutdestination; Ölands södra udde. Även här såg vi
de flesta av våra på förhand tänkta arter, den enda
arten som höll sig utom synhåll var skärsnäpporna,
som vanligtvis setts här nere under större delen av
vintern. Trots att solen bröt igenom molnen var det
vansinnigt kallt i den bistra blåsten, vilket medförde
att den mesta av tiden tillbringades i lä.
Resultat Kroppkakeracet 11/2-2017
Placering

Lag

Antal arter

1

Artdeckarna

80

2

Alpestris*

73

3

Diggers Rouge one*

73

4

Nålar*

73

5

Buss på

71

6

Borta med vinden

63

7

MALarna*

55

8

Gladorna*

55

* Samma antal arter, med andra ord avgjort på antal körda kilometer
Calidris 1:2017

15

Världsarvets påverkan på vindkraftsbeslutet
är försumbar
Följande är en insändare som publicerades i Ölandsbladet den 14 januari 2017 .
Efter beskedet att vindkraftverken vid Cementas anläggning på södra Öland inte får uppföras
har många starka känslor dryftats i olika media.
BirdLife Sverige och dess regionalförening Ölands
Ornitologiska Förening (ÖOF) önskar se en mer
saklig diskussion och vill därför framhålla en del
faktauppgifter som antingen saknats helt eller i vart
fall inte framkommit tillräckligt.
Mark- och miljödomstolen (MMD) framför som
sina två mest konkreta argument att området för de
planerade verken är viktiga för häckande ängshök
och höksångare, två arter som BirdLife Sverige och
ÖOF framhävt i sina skrivelser. Men det är inte vår
argumentering som ligger till grund för beslutet,
utan den EU-lagstiftning som benämns Fågeldirektivet och som implementeras i svensk lag genom
Artskyddsförordningen. Enligt denna får hotade
arter inte påverkas i negativ riktning och för att
skydda dessa arter (och deras livsmiljöer) utses Natura 2000-områden. Mot bakgrund av ängshökens
och höksångarens hotstatus samt att de utgör viktiga
incitament för Natura 2000-området Stora Alvaret,
kan mark- och miljödomstolen egentligen inte
komma till någon annan slutsats än att den aktuella
platsen inte är lämplig för vindkraftsetablering.
Vad gäller landskapsbilden finns inte lika tydliga
lagar och regler, vilket inte är så konstigt med tanke
på hur olika den uppfattas människor emellan.
MMD nöjer sig därför med att påpeka att påverkan på landskapsbilden förstärker intrycket av det
intrång som vindkraftverken skulle utgöra. Med
domstolens egna ord: ”Det är då oklart om påverkan på landskapsbilden sett från Alvaret, med dess
utpekande som Unesco-världsarv och riksintresse
för naturvård, samt för kulturmiljövård (östra sidan
av Alvaret) blir av sådan omfattning att det ensamt
skulle kunna utgöra skäl för avslag.”
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I debatten har bisatsen där världsarv nämns fått
orimlig uppmärksamhet. Det hade därför varit bättre om den utelämnats, för världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap har egentligen ingen betydelse för
utgången. När världsarvet i förlängningen beskylls
för att ”lägga en död hand” över södra Öland blir
resonemanget förvridet. Beslutet handlar enbart
om byggnation av de fem vindkraftverken. Andra
former av ”utveckling” påverkas inte alls.
Det har tydligen gått så långt att det pratas om
aktionsgrupper för att upphäva världsarvsstatusen.
Man bör då vara medveten om att varken de boende i världsarvet eller Sveriges riksdag kan fatta ett
sådant beslut. Det görs nämligen av en kommitté
(med representanter från 21 länder) inom Unesco1
och för att världsarvsstatus ska upphävas krävs i
princip att de natur- eller kulturvärden som legat
till grund för utnämningen gått förlorade. Exempel skulle kunna vara extrem miljöförstöring eller
totalförstörelse av kulturmonument, men något
sådant är knappast aktuellt på Öland. Vårt gemensamma världsarv är något vi bör vara stolta över
och utvecklingen på södra Öland skulle definitivt
gynnas om det kunde lyftas fram ännu mer än vad
som görs idag!
Andra röster har menat att beslutet om vindkraftverken hotar Cementas existens. Detta dementeras
emellertid av Cementa som i ett pressmeddelande
(9 jan) klargör att produktionen går för fullt och
kommer att fortsätta.
Fotnot 1: Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan
medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur
och kommunikation/information.
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Fåglarna och miljöerna på södra Öland är beroende av aktivt jordbruk och betande djur. BirdLife
Sverige och ÖOF stöder således ett levande och väl
fungerande odlingslandskap. Vi ser vidare Cementa
som en viktig arbetsgivare på södra Öland och hyser
stor respekt för deras strävan att minimera sin miljöpåverkan. Vi är inte negativa till vindkraft som
energikälla, men motsätter oss när verken placeras
på sådana platser där särskilt viktiga natur- och
fågelvärden allvarligt skadas. Vår syn på de fem
vindkraftverken skiljer sig från Cementas, men vi
har under hela processen haft en öppen och saklig
diskussion med dem. Denna har bl.a. lett fram till
att vi förra veckan skickade in en gemensam ansökan
om att restaurera en våtmark på Alvaret (öster om
kalkbrottet).
Daniel Bengtsson		
Fågelskyddssekreterare,
BirdLife Sverige		

Hans Ackered
Ordförande, ÖOF

Uthyres

Litet hus i Kastlösa på södra Öland
Litet hus i Kastlösa på södra Öland uthyres - sidobyggnad till ägarens hus. Huset är beläget på
lugn återvändsgata, nära jordbrukslandskapet.
I huset finns bekväma vuxenbäddar i storlekarna 160x200,
90x200 plus en övre bädd i våningssäng 90x200 med Tempurmadrass.
Barnsäng, typ resesäng finns att låna. Cyklar finns att låna.
Minikök med induktionshäll, kyl, frys och matplats för fyra personer.
Barnstol finns att låna. Duschrum, toalett och bastu.
Allt nytt och fräscht!
Mysig uteplats och tillgång till grillplats med gasol finns i anslutning till huset.
Pris:
1-2 personer 700 kr/natt
3-4 personer 900 kr/natt
en till två personer hel vecka 4500 kr
tre till fyra personer hel vecka 5500 kr
Lakan och städning ingår.
Barnpriser och alternativa lösningar avtalar vi individuellt.
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Välkomna till Kastlösa mitt i Världsarvet!
Gunilla Secher Engström
Mob: 0708 23 23 16
för mer info se min hemsida. www.kastlosa.com/angersvagen31.htm
E post: gunillasecher@hotmail.com
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Ölands Ornitologiska Förening
efterlyser
Vi efterlyser nu fotografer eller anhöriga till fotografer som vill
ha tillbaka sina analoga bilder. Dessa bilder har legat i våra
gömmor i många, många år, men nu har dessa rensats och
kommer i värsta fall att slängas. Vill du, eller känner du någon
som vill ha tillbaka sina svartvita bilder som de lämnat in?
Tveka inte att kontakta oss på oof.calidris@gmail.com

18

Calidris 1:2017

Calidris 1:2017

19

Kallelse till ÖOF:s årsmöte den 27 april kl 18:30
Precis som förra året håller vi årsmötet i samband med en av våra populära skådarpubar. Som tidigare
år så blir det på Allégården i Kastlösa. Årsmötet planerar hålla på mellan 18:30 till senast 19:30. Ingen
föranmälan krävs för att endast delta i årsmötet.
Som vanligt krävs det anmälan till Bosse Carlsson, bobird.carlsson@gmail.com eller 0702-56339, för
dem som vill äta middag med kaffe och kaka. Mer info kommer per mejl samt på ÖOF’s hemsida under
första halvan av april.
Efter att maten ätits upp så bjuder Hans Ackered på ett föredrag med bilder från Antarktis och södra
Atlanten.
ÖOF:s styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet och skådarpuben.

Årsmötets dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mötet öppnas
Val av ordförande vid mötet
Val av sekreterare vid mötet
Val av två justeringsmän vid mötet
Val av två rösträknare vid mötet
Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
Styrelsens årsredovisning, bokslut 2016
Revisorernas berättelse
Fastställande av årsredovisningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
Eventuellt val av ordförande för Föreningen
Val av styrelseledamöter
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Val av valberedning på tre personer
Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande 		
år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår, budget 2017
Förslag som styrelsen förelagt årsmötet
Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen till-		
ställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen 		
skall ha yttrat sig
Övriga frågor
Mötet avslutas

Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.
Hans Ackered, ordförande
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Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
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Ölands Ornitologiska Förenings (ÖOF)
verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsen för Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) avlägger härmed verksamhets-berättelse för år 2015, som
var föreningens 44:e verksamhetsår.
Antalet betalande medlemmar år 2016 var 585, vilket är något fler än 2015.

Det konstateras att styrelsen för ÖOF under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har inom sig fördelat olika ansvarsområden för att underlätta och för att rättvist fördela
det arbete som utförts. Ansvarsområden har varit
sekreterare och postmottagare, marknadsföring
och försäljning, hemsidan, fågelskydd, guidningar
och aktiviteter, miljöfrågor, praktiska frågor kring
skyltning och parkering vid fågellokaler, ansvar för
föreningens förråd samt inventeringar.
Guidningar har genomförts, i enlighet med fastställd
planering, under ledning av intresserade och kunniga
medlemmar. Utan dessa engagerade medlemmar
som delar med sig av sina kunskaper skulle inga
guidningar kunna genomföras. Styrelsen har varit
representerad med en deltagare vid SOF:s landsdelsmöte i Alvesta den 29-30/10 2016. ÖOF har också,
genom Peter Norell, medverkat vid Club-300-helger
i Ottenby vår och höst där försäljning av material
och marknadsföring av föreningen genomförts. Peter
har också representerat föreningen genom medverkan vid Fågelvägens byloppis i Hulterstad med
samma aktiviteter.
Skådarskolan utgör en omtyckt programpunkt. Den
vänder sig i första hand till människor i yngre åldrar
men många deltagare är äldre. Några åldersgränser
finns ju inte. Skådarskolan har hållits vid fem tillfällen under vårterminen och vid fyra tillfällen under
hösten. Ledare har varit Liselotte W. Waldenström
och Richard Koblanck. Det är en aktivitet som
uppskattas mycket av såväl unga som gamla.
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Vadarvandringar har genomförts vid 8 olika tillfällen med Leif Dahlgren, Göran Persson, Elisabeth
Svensson, Lasse Karlsson, Joakim Granholm och
Douglas Gustafsson som guider. Vidare har Fågelvandring arrangerats i Norra Lunden under
ledning av Elsy-Britt Schildt, vandring i Albrunna
lund tillsammans med Konny Hörberg och Eva
Blanch samt skådning vid Görans dämme där
Peter Norell varit den som förmedlat kunskapen.
Hans Lomosse och Anders Carlsén har varit ledare
vid en sträckskådning vid Stora Rör där också
Staffan Rodebrand varit ledare för en skådning i
samverkan med Naturskyddsföreningen. Vid ett
annat tillfälle har också Elisabeth Svensson och
Göran Persson samverkat med dem vid en guidning i Beijershamn. En filmkväll har arrangerats
på Ölands folkhögskola där Ingemar Lind berättat
och visat både bild och film. ÖOF har förutom
vad som här presenterats också medverkat vid
olika tillfällen med information, försäljning och
medlemsrekrytering.
I ÖOFs regi inventerades liksom tidigare år rödspoven på Öland och antalet uppskattades till mellan
60 och 65 par. Ingen ökning jämfört med tidigare
år men heller ingen påtaglig minskning.
Under våren genomfördes även den första etappen
i ett nytt LONA-projekt som ÖOF koordinerar i
samarbete med Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län. I projektet inventerades 8 våtmarker på Stora Alvaret. Våtmarkerna valdes med
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mål att försöka utröna om de restaureringsåtgärder
som genomförs under året och under kommande
år för att se om de gynnar häckande våtmarksfåglar.
Projektet löper under perioden 2016-2018.
ÖOF har utgjort en part i de överklagningsprocesser som pågått gällande planerna på att tillskapa
vind-kraftverk i Törnbotten och i Albrunna. Flera
medlemmar har varit oerhört aktiva i att samla
fakta, genomföra inventeringar och därmed samla
argument som varit användbara i de processer som
pågått och så här långt lett till positiva resultat.
Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat
att ÖOF har talerätt i frågan om vindkraftverken
i Törnbotten och processen i Mark- och miljödomstolen gällande Albrunna-verken har slutat i ett
beslut om att vindkraftverk inte tillåts där.
Under slutet av året 2016 har inletts ett arbete med
att skapa en helt ny hemsida för ÖOF. Det har
konstaterats att den gamla sidan inte uppfyller de
krav som många idag har på en väl fungerande och
användbar hemsida.
Under 2016 har totalt 9 skådarpubar arrangerats av
ÖOF:S eminenta festkommitté bestående av Bosse
Carlsson, Göran Andersson, Douglas Gustafsson
och Ghia Krantz. Pubarna är mycket uppskattade
och totalt var besöksantalet 366 personer under
2016. Festkommittén inbjöd totalt till 9 stycken
pubaftnar under 2016 och de näringsställen som besöktes var Degerhamns Brukshotell, Mellby Ör Inn,
Söderbönorna, Allégården, Fågel Blå 2 ggr, Gammalsbygården, Lindas Pizzeria och Bo Pensionat.

kommande verksamhetsår…
Styrelsen har under året haft fölande sammansättning:
Styrelsen
Hans Ackered, ordförande
Olof Persson, vice ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Eva Blanch
Andreas Jilkén
Peter Norell
Kjell-Olof Hedlund
Roland Nanberg
Joakim Granholm
Kassör
Agnetha Annerud
Medlemsansvarig
Urban Toresson
Valberedning
Kalle J Löfberg
Claes Möllersten

Vid två tillfällen har föredragshållare svarat för att
underhålla pubbesökarna med berättelser och bilder. Det har varit mycket uppskattat av besökarna
och vi tackar Jan-Michael Breider och Staffan Rodebrand som var de två som stod för de underhållande
inslagen vid dessa tillfällen.
Styrelsen tackar festkommittén för ett väl genomfört pub-år 2016 och ser fram emot att samma
festkommitté fortsätter sitt goda arbete även under
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En filosofi om nötväckan som sparade
Dagligen dimper det ner en massa vänligt formulerade erbjudande från banker och den sortens företag
som handlar med pengar. Man kunde spara i dessa
fonder och man kunde det ena och det andra, och
det var ingen hejd hur bra det kunde bli sen.
Jag kunde med en gång säga att jag såg lite skeptiskt
till det där. Jag har sett hur sorgligt det kan sluta för
den riktigt sparsamme. Jag går inte på det där.
För några år sedan hade t.ex. en mus på nätterna gått
och stulit torrfodret i kattens matskål och sedan bit
för bit burit den torkade kattmaten upp på den hylla
där stövlarna stod. Därefter hade den tagit sig upp
för det talkiga stövelskaftet och sedan släppt ned
maten i det. När vi upptäckte stölden var stöveln
halvfull av kattmat.

Det finns ju ingen rättvisa i världen, visst hade
det varit just om musen hade fått bjuda sina barn
och vänner på rikligt med mat och blivit dagens
hjälte. Men så kom katten. Det här kan inte vara
rättvist, men katten blev mätt. Vad det nu kan ha
med rättvisa att göra?

Man undrar vad denna idoga mus kände för sin
mäktiga skörd. Och vad kände denna mus när vi
återbördade all maten till kattens förråd? Kände
musen lika stor lycka som vi när vi plockat 40 liter
lingon, när den tittade på sin stora skörd? Och
kände samma stora olycka som vi skulle ha gjort när
vi upptäckt att vi hade skördat mestadels mjölon.
När sedan musen satt och begrundade sin förlorade
skörd, så kom katten och tog musen. Livet kan vara
både kort och hårt.

Att spara på några av dessa alla sparalternativ som
erbjuds i reklamen, det kan bara vara dumt, man
minns inte var man satsat sina hundringar.
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Jag hade en nötväcka hemma förra vintern. Den
gömde nog några tusen solrosfrön på tomten. På
våren kom den tillbaka för att leta upp de vintriga
gömmorna. Men vart hade dessa tagit vägen? Den
stackars nötväckan var helt förtvivlad. Jag insåg
att Alzheimers kanske kan drabba även nötväckor.
Senare såg jag att solrosor började gro på de mest
otroliga ställen. Vad lärde jag mig av detta?

Anders Börjeson

Nötväcka, foto: Joakim Granholm
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