Öland 8–14 juni 2020
botanikresa med Pav Johnsson

Alvar, ölandssolvända och bergskrabba. Foto: Pav Johnsson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Öland!

Denna resa visar vårt lands minsta landskap från sin bästa sida. Så här års sjuder det av liv i
markerna. Fågelkörens samtliga stämmor har anlänt, den nästan årliga sommartorkan har ännu inte
slagit till, vilket gör alvaret gult och blått av landskapsblomman ölandssolvända och bergskrabba en växt annars hemmahörande i Sydvästeuropa. Detta är också tiden då artrikedomen bland de
blommande orkidéerna är som störst. Det går ännu att se de mest tidigblommande orkidéerna som
Sankt Pers nycklar och Adam och Eva, samtidigt som exklusiva arter som flugblomster,
krutbrännare, svärdsyssla och salepsrot precis slagit ut. Naturligtvis uppmärksammar vi även annat
än kärlväxtfloran. Fåglar, insekter, groddjur och lavar speciella för de miljöer vi besöker kommer
alla att uppmärksammas. Efter resan kommer du veta mer om Ölands unika natur än de flesta!

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

Tel 0485-444 40
Bg. 5019–0453
admin@avifauna.se

Bergskrabba. Foto: Pav Johnsson

1. Gammalsbygården
2. Sebybadet
3. Ottenby
4. Ekelunda
5. Gårdby Sandhed
6. Albrunna kalkbrott
7. Degerhamn
8. Borgholm
9. Ismantorps fornborg
10. Halltorps hage
11. Gråborg
12. Beijershamn
13. Ölands Skogsby

14. Naturbokhandeln,
Stenåsa
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
8 juni. Ankomst Kalmar där vi träffas vid centralstationen. Vi beger oss i minibuss över
Ölandsbron och stannar till kort på några ställen längs västra landsvägen och där korsar vi Stora
Alvaret för att redan första dagen bekanta oss med några exklusiva arter och den säregna
alvarmiljön. Vi anländer under sena eftermiddagen till Gammalsby på sydöstra Öland och det som
kommer att vara vårt boende under hela resan på. Där installerar vi oss innan det är dags för en
gemensam middag och information inför fortsättningen av resan.
9 juni. Flora och fågelliv på sydöstra Ölands sjömarker står på dagordningen, med besök vid bland
annat Seby läge, Ottenby lund och Ölands södra udde. En handfull orkidéarter, majviva och många
strandängsarter, däribland specialiteter ur gruppen strandmaskrosor bör ses innan vi lämnar
öppenmarken för Ottenby lund, där kanske främst fågelsång och lavflora hamnar i fokus.
10 juni. Vi tar oss norrut och inleder dagen med en liten längre alvarvandring vid Ekelunda för att
titta på många både typiska och mer exklusiva alvararter, som ölands- och gotlandssolvända,
praktbrunört och stenkrassing. Efter lunchstopp fortsätter vi till Gårdby sandhed och bekantar oss
med den ur ett svenskt perspektiv mycket ovanliga miljön sandstäpp. Ölandsstarr, tofsäxing,
sandtimotej och klittviol, samt ett intressant insektsliv är lite av vad vi kommer att upptäcka här.
11 juni. Denna dag innefattar besök i Grönhögen och alvarmiljöer vid Albrunna kalkbrott. Vi
vandrar också runt i bruksområdet i Degerhamn och möter en märklig flora med både inhemska och
mer exotiska inslag. Efter lunch korsar vi alvaret för fortsatt utforskning av dess unika växt- och
djurliv.
12 juni. Under vår längsta resdag tar vi oss ända upp till Borgholmstrakten, med många spännande
stopp längs vägen. Vi bekantar oss med svärdsliljor och glansnävor vid Ismantorps fornborg,
skogskorn, avenbok och skogsveronika vid Halltorps hage och flugblomster och brudsporrar vid
Gråborg - Ölands största fornborg. Middag i Färjestaden och, om vädret tillåter, kvällsspan efter
ekoxe och lyssnande efter nattfåglar innan vi utmattade men fulla av intryck återkommer till
Gammalsby.
13 juni. Vi tar en något mer stillsam morgon denna sista heldag med fokus på att försöka se en del
speciella växter vi kanske inte hunnit med att leta upp tidigare, som klipplök och ett antal för alvaret
unika lavarter.
14 juni. Avresedag. Vi åker efter frukost norrut med ett kortare stopp vid naturreservatet och
fågelparadiset Beijershamn. Sista anhalt blir nära Ölands Skogsby, med chans att se salepsrot,
storviol - som i Norden bara finns på Öland - och ett antal ovanliga fjärilar. Resan avslutas i Kalmar
under tidig eftermiddag.
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Resans pris: 15 200 kr
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris
med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det
och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med
start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•

boende med del i dubbelrum på 3-stjärnigt gästgiveri
helpension med vatten till lunch och middag
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
alla utflykter enligt program
reseledning från AviFauna
inträden och tillstånd
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•

personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Resa till Kalmar/Öland
Från många orter går det enkelt att ta sig till centralstationen i Kalmar med tåg eller buss. Resa till
Öland/Kalmar ingår inte i resans pris. Vanligtvis vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta
mötestiderna och du får ett besked från AviFauna när det är dags att boka resa.

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar
med, kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex. Dimor,
som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom också ihåg att packa
med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Mindre förpackningar får
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också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa
med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmänt upplägg
Detta är en resa med fokus på växter i första hand, men vi kommer också att uppleva fågellivet, en
del intressanta fjärilar och lavar. Reseledaren Pav Johnsson är också mycket kunnig på insekter så
det blir ibland lite extra bredd på upplevelserna under resan. Gammalsby blir vår bas under hela
resan. Vi äter hotellfrukost innan dagens exkursion påbörjas Vi kommer att gå några promenader på
någon eller några timmar i relativt lättgången terräng, någon gång lite mer kuperat. Dessa
exkursioner innebär inte några svårare strapatser. Lunch i form av picknick eller på restaurang.
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter att dagens övningar avslutats och sedan vi
hunnit med dusch och pyssel på vårt logi. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under
dagen, hålls i samband med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och
vilka växter det finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.

Logistandard
Vi bor på Gammalsbygården, ett 3-stjärnigt gästgiveri på sydöstra Öland. Det finns faciliteter i
varje rum.

Mat och dryck
Vi äter frukost och middag på vårt logi, vilket fungerar som ett gästgiveri med goda måltider.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Klädsel
Vädret i juni är i allmänhet soligt och skönt men kan vara opålitligt. Ta med blandad klädsel som
kortärmad skjorta/blus och liknande men även klädsel för kyligare klimat.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ (även bra som vindskyddsplagg) och paraply. I
övrigt klarar vi oss bra med joggingskor/grova promenadskor eller skådarsandaler.
Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu

Utrustning
Det är naturligtvis bra att ha med egen lupp och handkikare.
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, dagtursryggsäck
eller fältväska, kniv, konserv- och flasköppnare, myggstift, egen rulle toapapper, pengaväska att
bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om du inte har
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väckningsfunktion i din telefon, pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på
hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Fotografering
Den som vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det
och gå på egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket växter). Om
man går på egen hand måste man vara mycket uppmärksam på samlingstider och var resten av
gruppen rör sig så man inte försenar avfärd.
Möjligheterna att fotografera växter och natur på Öland goda är goda. Vyerna och landskapet är
givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du
fotointresserade se då till att ha med dig ordentligt med minneskort hemifrån.

Personliga utgifter
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. Vill ni njuta av
de lokala vinerna och ölen bör ni budgetera för detta. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ
souvenirer.

Litteratur
Växter Den fälthandbok som gäller är Nordens flora (Stenberg och Mossberg 2018).
Övrig litteratur Den fina lokalguiden En guide till Ölands växtvärld av Ulla-Britt Andersson
(2014), ger en omfattande beskrivning av de finaste växtlokalerna på Öland. Även Ölands olika
växtbiotoper gås igenom. I boken Ölands natur - okända och ökända arter av reseledaren Pav
Johnsson (2019), presenteras många för Öland välkända djur och växter men ännu fler relativt
okända bekantskaper.
Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper
växtböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du
fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista i samarbete med iGoTerra
AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att
underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare.
iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på alla dina
observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om du som
resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra nytta av att personlig
information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, samt att du enkelt kan
kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när resan är klar. Maila
gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna iGoTerras hemsida
www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.
Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de växter vi kan förvänta oss se under resan någon
månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg.
Krysslistan använder vi på kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett under dagen, så ta med
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den på resan. Men givetvis kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning och
artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom Ölands flora.
Kom ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan,
kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring växtliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka hotell för dig så länge vi inte har tillgång till uppgifterna på anmälningsblanketten.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går
allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Pav Johnsson når du på telefon 070–517 89 80 och e-post pj@avifaunanaturresor.se,
Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut,
kontakta kansliet (nedan).
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Vårt kansli kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med floran på resmålet
att göra.
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