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Vogelen op Oland 

Willem-]an Hooymans 

Van 1 1  tot 18 mei 1991 verbleven Rien Sluys en ik op 
Öland om te vogelen. In een week tijd namen we daar 
circa 1 47 vogelsoorten waar. Hieronder volgt een ver
s lag van onze bevindingen. De nummers verwijzen 
naar het bijgaande kaartje. 

Öland is een Zweeds eiland in de Oostzee d icht onder 
de oostkust van Zweden en is door middel van de lang
s te brug van Europa (6072 m), met het vasteland ver
bonden. Het eiland is zo'n 137 km lang, maar slechts 
max. 16  km breed, en loopt van noord naar zuid even
wijdig met het vasteland . De hogergelegen kalksteen

· kliffen in het westen lopen geleidelijk af naar de 
laaggelegen oostkust. Op Öland treffen we een grote 
verscheidenheid van landschapselementen aan: naald
en loofbossen, struikgewas, kalksteenkli ffen, moeras
sen, kustgraslanden, zand - en kiezelstranden, zandban
ken, kleine baaien, etc. Maar het meest dominant is toch 
wel de Stora Alvaret in het zuiden, een steppeachtig hei
degebied dat wel een kwart van de oppervlakte van 
Öland beslaat. 

1. Ottenby 
Omdat Öland op een hoofd trekroute van vogels naar 
en van het noordoosten van Scandinavië en het noord 
westen van de Sovjetunie ligt en mei een ui tstekende 
maand voor de vogeltrek is, hebben we geregeld het 
zuidelijkste punlje van het eiland bezocht. Hier bevin
den zich een vogeltrekstation (Ottenby Fagelstation), 
waar veel vogels gevangen en geringd worden, en een 
vuurtoren (U\nge Jan; 42 meter hoog). De gebouwen 
van het vogeltrekstation zijn omgeven met tui nen met 
bomen en struiken, d ie een grote aantrekki ngskracht op 
trekkende zangvogels uitoefenen. Verder zijn er wat 
plasjes en ruige terreinljes en word t de zuid punt om
ringd met een ond iepe kustzee. Ons allereerste bezoek 
aan de zuidpunt leverde al d i rect een spectaculaire vo

gelsoort in de vorm van een Dwerggors (d waalgast op 
Oland) op, maar minstens even spectaculair waren de 
grote aantallen zangvogels, voornamelijk Braamslui
pers en Grauwe Vliegenvangers, d ie vri jwel overal in 
de schaarse bomen en struiken te zien waren. Boven 
zee v logen Noordse Sterns, Dwergstcrns, Grote Zeeëen
den, een enkele Zwarte Zeeëend en veel, heel veel, 
Eidereenden. In en rond de plasjes foerageerden Tem
mincks Strandlopers en Kleine Plevieren. 
Andere interessante vogelsoorten die wij op andere 
ochtenden bij de zuid punt zagen waren o.a.: Grauwe 
Franjepoot, Ransui l, Bonte Vliegenvanger, Grauwe 
Klauwier, Keep en Ortolaan. Ook zagen we hier op zeer 
korte afstand een Hermeli jn.  

Ottenbylund is een bijzond er fraai loofbos met 2 vogcl
observatietorens, d ie een prachtig uitzicht bieden op de 
ten oosten van het bos gelegen uitges trekte grasvlakte. 
In en rond d i t  bos namen we ti jdens onze bezoeken on
der meer de volgende vogelsoorten waar: Boomvalk, 
Taigaboomkruiper,Noordse Nach tegaal, Rnodster
blauwborst, Fluiter, Spotvogel, Bonte Vliegenvanger, 
Zwartkop en Withalsvliegenvanger. Helaas konden we 
de Kleine Vliegenvanger, die nog steeds in het zuidelijk
ste deel van Ottenbylund schijnt te broeden, niet lokal i-

seren. Tijdens ons laatste bezoek zagen we nog een 
groep Kraanvogels hoog over de grasvlakte vliegen. 

Ten westen van Ottenbylund l igt een u i tgestrekt terrein 
met veel s truikgewas . Hier vonden we na intensief zoe
ken de felbegeerde Sperwergrasmus en verder zagen 
we hier veel doortrekkende vogels, waaronder Rood
sterblauwborst, Grauwe Klauwier en zelfs Pestvogel .  
Een volkomen onverwachte en spectaculaire waarne
ming was d ie van een Das, d ie zich op klaarlichte( ! )  dag 
met z'n logge l ichaam verbazingwekkend snel uit  de 
voeten maakte. 

2.Maren 
Een bezoek aan di t  ten zuidoosten van het plaatsje 
S. Möckleby gelegen moerasgebiedje op de Alvaret le
verde ons prachtige waarnemingen op van onder meer 
Kuifd uiker in broed kleed . Ook v loog hier een Bruine 
Kiekendief rond . In de  d rogere omgeving zagen en 
hoord en we verder nog een baltsende Goudplevier. 

3.Beijersha mn 
Dit is een moerasgebied met rietvelden en zandbanken, 
oostelijk begrensd door bos en stru ikgewas, aan de 
westkust van Zuid-Öiand tussen de  plaatsen Färjesta
den en Mörbylä nga. Er s taan 2 vogelobservatietorens in  
d i t  vermaarde natuurgebied, maar ondanks de goede 
vogelreputatie van Beijershamn konden we tijdens 2 be
zoeken slechts Bru ine Kiekendief en Noordse nachte
gaal als enige hoogtepunten noteren, terwijl andere 
aantrekkelijke vogelsoorten als Reuzenstern, Sperwer
grasmus en Rood mus (nog) afwezig bleken te zijn. Ook 
waren er (nog) maar weinig steltlopers te zien. 

4.Hall torps hage 
Een bijzonder fraai loofbos met enkele meer dan 1000 
jaar oude eiken, veel haagbeuken en een rijke bodemflo-
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ra aan de westkust van Middcn-Öland tussen de plaat
sen Borghal m en Stora Ri1r. Tijdens ons bezoek zagen 
we enkele tientallen Appelvi nken en verder o.a .  Zwa rte 
Specht, Flu i ter en Witkopstaa rtmecs. Ook zou hier de 
Kleine Vliegenvanger nog moeten broeden. 

S.Ka pelluden 
Dit gebied met grasland en zandstranden l igt aan de 
oostkust van Midden-Öiand ter hoogte van Borgholm. 
Hier zagen we o.a. Dwergstern en Noordse Stern. Ook 
broedden h ier een aanta l Kl uten. 

6.Petgä rd e träsk 
Dit is een groot moerasgebied met u i tgestrekte rietvel
den op Midden-Öiand ten westen van het p laatsje Kil re
hamn aan de oostkust .  Va na f het pa rkeerterrein langs 
de oosteli jke hoofd weg kan men over een pad naa r  een 
vogelobserva t ietoren in het gebied lopen. Toen we np 
deze toren stonden, hoorden we geregeld de roep van 
een of meer Buidelmezen in de kru inen van de wilgen, 
maar konden de vogel (s)  helaas niet ontdekken. Echter, 
toen we terugliepen over het pad hadden we het geluk 
heel fraai  een adult ma nnetje in de kijker te krijgen. 

7.Knisa mosse 
Tijdens het bezoek aan d i t  g rote zeggemoeras aan de 
westkust van Noord-Öiand ten zuiden van de plaa ts 
Sandvik, zagen we o.a .  Grau we Kiekend ief en hoorden 
we de  Noordse Nachtegaa l .  

8.Södviken(R)Di t i s  een ondiepe za nd ige baa i  met aan
grenzend grasland aan de oostkust van Nnord-Öiand 
ten zuidoosten van de p laa ts Sa ndv ik.  Toen we hier op 
16 mei waren, konden wc genieten van het adembene
mende schouwspel van een du ikende Visa rend, die een 
baars wist te verschalken, maar deze prooi even l a ter 
a ls gevolg van het voortdurende "getreiter" va n kra a ien 
weer moest laten va llen. Verd er zagen we hier nog on
der meer: Bruine J(jekend ief, Boomva lk, Stra nd plev ier, 
Gra u we Franjepoot, Klei ne Strand loper, Tem minck<; 
Strandloper, Noordse Kwiks taart en een koppel Smien
ten. 

9.Klosterholmen 
Dit is een schi tterend pa rkachtig loofbos met een vnge l
observatietoren aan de westoever  va n het Hornsviken 
op Noord-Öland ten noord westen van de plaats Löt
torp. Ons bezoek aan di t  gebied zul len we niet l icht ver-
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geten. In de omgev ing van  het parkeerterrein hoorden 
we al een roepende Draa ihals, die we niet lang d aarna 
ook prachtig konden observeren bij een nestkast in een 
eik. Overigens hoorden we nog meer roepende Draai
ha lzen in de omgeving. In het bos zelf ontdekten we a l  
vrij snel een zingend mannetje Withalsvliegenvanger. 
Toen we onze wandeling vervolgden hoorden en zagen 
we steeds meer Withalsvl iegenvangers, vrijwel steeds 
in de omgeving van nestkastjes. We hebben zeker tus
sen de 10 en 1 5  Withalsvl iegenvangers, zowel manne
tjes a ls  v rouwtjes, vastgesteld .  Verder zagen we hier 
ook nog enkele A ppelvinken. Eenmaal weer bij het par
keerterrein aangekomen, zagen we nog enkele Witkop
staartmezen. Van Klos terholmen reden we naar de 
dichtbijgelegen kaapvormige westkust, waar we ons in
sta lleerden op het kiezelstrand om naar zeetrek te kij
ken. We hadden h ier een prachtig u i tzicht over de 
Kalmarsund (zeeëngte) tussen het eilandje Blä Jungfrun 
en Öland. Hoewel de zeetrek niet echt "Wild" was te 
noemen, zagen we nog wel aardig wat  Grote Zeeëen
den, enkele IJseenden en 2 Zwarte Zeekoeten. 

l D.Last but not least, wil len we toch ook een impressie 
geven van de onmiddel l ijke omgeving van ons vakan
tiehu is in Lilla Frö aan de westkust van Zuid-Öland tus
sen de plaa tsen Fä rjestaden en Mörbylänga. Ons 
vakantieh uis stond in een a fwisselend landschap van 
naa ldbos, loofbos, struikgewas, open terreinen en kust. 
Op onze "tuin l i jst" kond en we o.a .  soorten a ls Grote 
Bonte Specht, Flu i ter, Ta igaboomkru iper en Bonte Vlie
genvanger noteren. Ti jdens avondwandelingen in de 
omgeving stelden we verd er nog onder meer Houtsnip, 
Bosui l, Draaihals, Zwa rte Specht, Oeverzwaluw, Noord
se Nachtegaal ,  Zwa rte Mees en Geelgors vast. 

Ui teraard zijn er op Öland nog ta l loze gebieden d ie ze
ker de moeite van het bezoeken waard zijn. Niettemin 
ka n men in de hierboven genoemde gebieden uitste
kend kennis maken met het a fwisselende landschap en 
de vogelrijkdom van Öland .  

Tot slot nog enkele praktische wenken voor wie i n  het 
voorjaar  Öland wil bezoeken om naar  vogels te kijken: 
- de periode half  mei tot half juni is waarschijnlijk de 
meest prod uktieve periode - a lle broedvogelsoorten 
zijn dan teruggekeerd en er trekken nog steeds veel vo
gels verder d oor naar het noorden - een aanta l  interes
sante broedvogelsoorten a ls Sperwergrasmus en 
Rood mus plegen nogal laa t aan te komen (vanaf hal f  
mei) en  enkele interessa nte d oortrekkers a ls Grauwe Fi-



tis komen ook pas laat  door; 
- bezoek 's ochtends geregeld de omgeving van de zuid
punt (vogeltreksta.tion en vuurtoren), waar men heel 
mooi geconcentreerde vogeltrek ka n waarnemen en 
waar ook geregeld bijzondere vogelwaarnemingen wor
den gedaan; 
- voor wie geïnteresseerd is in zeldzaamheden is ook 
een regelmatig bezoek aan de natuurboekhandel in Ste
näsa (oostkust Zuid-Öland) aan te bevelen, hier worden 
op een prikbord de laatste vogelnieuwtjes doorgege
ven. Zo vernamen we hier tijdens een bezoek d a t  ten tij
de van ons verblijf de volgende schaarse tot zeld zame 
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vogelsoorten op Öland waren waargenomen: Dwerg
gans, Zwarte Wouw, Klein Waterhoen, Poelsnip, Klein
ste Jager, Hop, Kleine Vliegenvanger, Withalsv liegen
vanger en Dwerggors. Trouwens, een bezoek aan de na
tuurboekhandel is a lleen a l  de moeite waard voor de in
drukwekkende collectie vogelboeken, verrekijkers, 
telescopen statieven, etc.; 
- laarzen zijn op Öland bepaald geen overbodige luxe!! 

Een bezoek aan Öland in het voorjaar is voor de voge
laar zeer de moeite waard en sta a t  garant voor boeien
de vogelwaarnemingen. 
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