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LEDARE
ETISKA REGLER
Att försöka imitera fåglars läten är en konst
som använts i alla tider på gott och ont.
Förr mest i jakt och fångst, nu mer vid
inventering eller bara för att hitta de små
liven och få dem att komma fram inom
synhåll. Inspelade läten används numer allt
oftare i tid och otid då mobiltelefonerna
blivit utrustade med appar som har
fågelljud. Dessa skall dock användas
sparsamt under våren annars kan detta leda
till att hanen väljer ett annat sämre revir
och häckningen om det vill sej illa blir
misslyckad.

senare år. Det hålls skådarkurser som
rekommenderas varmt.
Jag tillhör de som nått 153 kommunkryss i
Emmaboda 2016, tack vare att vi i
telefonkedjan tipsat varann och legat i
startgroparna så gott som dygnet runt; hade
kanske för min del blivit än fetare lista om
jag passat telefonen bättre. Vi hoppas på
ännu ett artrikt år när vi nu börjat från
scratch.
Till sist en anekdot från 1950-talet.
Chefsläkaren på Växjö lasarett gick en
morgon före jobbet i Linnéparken
härmandes fåglar varpå han blev haffad av
två poliser som trodde han rymt från den
närliggande anstalten.

Storsatsning i media för att sprida intresset
för skådning är nu på gång, ett uppsving i
fotobranschen. En del fågelfotografer
uppträder tyvärr störande i sin iver att få
närbilder. På facebook hittar man mängder
med fina fågelbilder så det märks att
fototekniken vunnit stora framsteg på

Karsamåla 1 februari 2017
Torgny Berntsson, ordförande

REDAKTIONSRUTA
MER FÄRG
Numera har teknikutvecklingen gått så
långt att man kan trycka färg på samma typ
av papper som svartvitt utan att färgen
"blöder" igenom. Styrelsen har därför
röstat för att jag får ha färg i varje nummer
av Fågelbladet från och med nu. Jag deltog
inte själv i beslutet eftersom jag är
redaktör.

Jag vill passa på att tacka Bengt Karlsson
för hans artikel om ett holkprojekt. Det är
trevligt att fler deltager i Fågelbladet med
text och bilder. Tack också till alla
fotografer.
Den 20 mars är det årsmöte och en kallelse
finns på sidan 12.
I övrigt är det lite blandat innehåll. En del
rubriker är tillbaka medan andra står över
det här numret. Jag har hållit mig till 24
sidor i det här numret för att hålla ner
kostnaden. Färgtrycket är trots allt dyrare
än det svartvita.
Nästa nummer kommer ca 1 juni.

I förra "Redaktionsrutan" skrev jag om
gamla "En fågellokal" och att de flesta
borde uppdateras. Samma sak gäller även
en del nyare lokaler. Gåsamaden skrev jag
om i nr 1-16. Det var tidigare en fin
gammal granskog med alla
barrskogsmesarna, men när jag körde förbi
på rv 31 före jul såg jag bara ett stort
kalhygge där. Tråkigt.

Nybro 12 februari 2017
Ulf Edberg, redaktör
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EXKURSIONSRAPPORTER
SMÅLANDSRACET
5-6 NOVEMBER 2016 - Lokalversionen
Som vanligt så började jag hemma på
lördagsmorgonen, men det var mörkt så
man såg ingenting på matningen. När jag
låste upp garaget hördes en rödhake.
Jag körde till Grytsjön för att lyssna efter
sparvuggla i gryningen, men det började
blåsa och regna. Verkligen inget
uggleväder, så jag for vidare via Skogsby
till Stensjön. Där gick det höga vågor, så
jag fortsatte till Orranäsasjön. Där låg det 9
sångsvanar. Sen for jag hem.
Längs vägen såg jag kaja och koltrast.

år, det var ju ingen vid snösmältningen.
Tillsammans med 6 gräsänder låg det 6
krickor. Sen cyklade jag runt Hagnebo,
Södra Bondetorp och Svartbäcksmåla utan
att se eller höra en enda fågel till.
På måndagen vid 18.00 kollade jag sms, epost, obsboken på hemsidan och
Artportalen. Stig Ljungdahl hade haft
kanadagås, knipa, salskrake och
gråhäger, Jan Bertilsson hade haft
bläsand, Johnny Häggqvist hade sett
bergand och större korsnäbb, Derrick
Häggqvist hade haft alfågel och tjäder,
Wolfgang Stein hade sett 5 turkduvor,
Kerstin Heidersbach hade haft talltita och
Torgny Berntsson hade sett svartmes.
Dessutom hade Hans Lundgren och
Mattias Ljungdahl rapporterat på
Artportalen, så vi var 13 personer som
räknade.

På matningen hade jag tamduva, blåmes,
talgoxe, nötväcka, skata och pilfink samt
en förbiflygande kråka.
Jag kollade Artportalen och såg att Rodney
Foucard hade sett storskrake, Kerstin
Heidersbach hade sett större hackspett,
nötskrika och korp, Jan Bertilsson hade
haft gräsand, tofsvipa, entita, bofink,
steglits och domherre, Torgny Berntsson
hade haft sparvhök, ormvråk,
gröngöling, spillkråka, ängspiplärka,
grönsiska, gråsiska och gulsparv samt
fjällvråk ihop med Fabian Idensjö. Vidare
hade Stig Ljungdahl haft havsörn och
gråsparv, Derrick Häggqvist hade haft
bläsgås, ringduva, sidensvans,
strömstare, gärdsmyg, björktrast,
stjärtmes, bergfink och stenknäck,
Stefan Björn hade haft taltrast och
trädkrypare. Från Johnny Häggqvist fick
jag e-post och han hade bl.a. haft morkulla
och tofsmes.

Bergand, alfågel och salskrake var nya
arter för året i Nybro kommun. På
måndagen hittades en dvärgmås i
Emmaboda kommun, men då var tävlingen
över.
Några arter som vi inte fick var orre,
duvhök, mindre hackspett, järnsparv,
dubbeltrast, kungsfågel, varfågel,
nötkråka, vinterhämpling, snösiska eller
mindre korsnäbb.
Vårt snitt 2005 – 2014 var 64,8 arter men
sen fick vi ihop 70 arter 2015 så nu är
snittet 2006 – 2015 lite högre (kanske runt
66 arter). 60 arter är därmed bara 91 % av
vårt genomsnitt.
Förmodligen hade även övriga klubbar
problem med den plötsliga vintern. Det
återstår att se när totalversionen är klar.

Jag skrev i obsboken på klubbens hemsida
vilka arter vi saknade.
På söndagen hade jag 4 rödvingetrastar
på gräsmattan mitt på dagen när det
började snöa. På matningen var det en
grönfink. Jag cyklade ut till Madesjöflyna.
Där var det äntligen vårflod, det dröjde i

Ulf Edberg
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SMÅLANDSRACET
5-6 NOVEMBER 2016 - Totalversionen
Vi närmar oss nu ett slutresultat i
Allhelgonarallyt i Småland. Totalt var vi
19 klubbar och runt 240 skådare ute i fält i
tuffast möjliga väderlek. När listorna nu
summerats är det Kalmar OF som vinner
på starka 119 arter, vilket är samma
resultat som de hade 2015. Vi lyfter på
hatten och säger grattis! I artlistan hittar vi
bl.a. smålom, kustpipare, kärrsnäppa,
dvärgmås, tretåig mås, silvertärna,
tordmule och stenskvätta.

Jönköping, kungsörn i Ljungby,
lappuggla i Hultsfred, hökuggla i Tjust,
Värnamo och Skillingaryd.
Klubbarna på Höglandet tävlade likt
tidigare år tillsammans.
Bästa klubbinsats har varit ett uppskattat
inslag i tävlingen. Förutsättningarna för de
olika kommunerna ser ju lite olika ut och
här tävlar man mer mot sig själv. Vi sätter
årets resultat i relation till snittet de 10
senaste åren (2006-2015).

Trots det tuffa vädret i norr blir Jönköping
tvåa på fina 114 arter! Stark prestation av
Ljungby på tredje plats med 101 arter!
Vi fick rätt när det gäller fågeln på bilden
och vi gratulerar Västbo Fk och Stefan
Andersson till sibiriska järnsparven vid
Fegens sågverk i Smålandsstenar. Så klart
en ny rallyart och den totala artlistan
genom åren börjar nu bli riktigt
imponerande.

Tätt i toppen som vinnare blir Tingsryds
Fk på 110 %. Anmärkningsvärt är att det är
andra året i sträck som Tingsryds Fk blir
bästa klubb.
Uppvidinge Fk gör ett bra resultat detta år
och kommer tvåa med 109 %.
Av tabellen nedan ser man att sju klubbar
gör ett bättre resultat 2016 jämfört med sitt
genomsnitt de senaste tio åren.

Andra roliga fynd var bl.a. tretåig mås i

Ronny Johansson

Plac
1
2
3
4
5
5
7
8
9

Plac
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Klubb
Kalmar
Jönköping
Ljungby
Hultsfred
Tjust
Växjö
Tingsryd
Västbo
Aneby, Eksjö &
Tranås (Höglandet)
Värnamo
Skillingaryd/Vaggeryd
Uppvidinge
Oskarshamnsbygden
Markaryd
Vetlanda
Nässjö
Nybro-Emmaboda

Arter Skådare
119 18
114 25
101 12
96 9
95 15
95 20
90 10
89 16
87
85
79
71
69
66
64
61
60

15
12
6
22
9
12
14
15
13

9
11
12
13
14
15
16
17
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Klubb
% av snitt
Tingsryd
109,9
Uppvidinge
108,6
Värnamo
104,7
Hultsfred
104,6
Ljungby
101,0
Kalmar
100,9
Skillingaryd/Vaggeryd 100,6
Jönköping
99,3
Aneby, Eksjö &
Tranås (Höglandet)
97,0
Växjö
97,0
Västbo
93,6
Nybro-Emmaboda
93,2
Tjust
93,0
Vetlanda
90,0
Markaryd
86,2
Nässjö
71,7
Oskarshamnsbygden
65,7

ÅSNEN 19 NOVEMBER 2016
Vädret hade gått från att vara vinterlikt till
att åter vara höstlikt eller vårlikt om man
så vill. Det var flera plusgrader och ganska
klart när vi samlades i gryningen på
Fågelvägen. Tyvärr blåste det lite onödigt
mycket hela dagen. Det mulnade på
efterhand, men vi slapp nederbörd och
dimma och på slutet klarnade det upp igen.

och gråsiska.
Vi fortsatte norrut på Sirkön och tog strax
av norrut till Borgön, eller rättare sagt till
bron som leder till Borgön. Där hade det
nämligen setts kungsfiskare under veckan
före vår tur. Nu var den som bortblåst.
Däremot fick vi dagens första flock med
storskrake och den första havsörnen för
dagen, en gammal fågel långt borta i
horisonten. Vi la nog lite väl mycket tid
här skulle det visa sig på slutet.

Den här gången var det bara Göran och jag
som kom till samlingen i Nybro. Göran
cyklade dit, så vi tog min bil till
Tvillinggrindarna utanför Långasjö. Det
måste ha varit 32:a gången som vi hade
med Åsnenturen på programmet, för den är
en riktigt gammal klassiker som har varit
med alla år sedan starten 1985. Alla år har
dock turen inte genomförts p.g.a.
väderförhållandena eller andra orsaker. Det
är en mycket trevlig tur (liksom alla våra
klassiker), så man förstår varför den har
hängt med. Vi har som målsättning varje år
att se minst en havsörn. Förr fanns det
månghundrahövdade flockar med
storskrake, men numera är de största
flockarna på ca 100 ex.

Ett stopp som brukar ge mycket är
Kläcklingebron mellan mellersta Sirkön
och halvön Kläcklingen. Nu är det några år
sedan vi hade skäggmes, men den fanns
här alltid förr. Numera är salskrake en
pålitlig art här och det fick vi se i år också.
Det kan nog ha varit ett 30-tal av dem.
Hanarna är fantastiskt sobra i sina vita
fluffiga dräkter. Vi gick över bron och
lämnade Tingsryds kommun för att komma
till Växjö kn. Här hördes trädkrypare och
Torgny hade förmånen att även få höra
kungsfågel, men det var med hjälp av en
ljudförstärkare. Nötskrika och domherre
hördes också här och en ensam fiskmås
flög förbi.

Jag undrar om inte starttiden var satt lite
sent, för det var ljust under hela ditresan
och för att utnyttja dagsljuset maximalt
hade vi kunnat åka så vi var framme vid
gryningen. Dessutom behövde vi bara 45
minuter för att ta oss till Tvillinggrindarna,
så vi fick vänta en kvart där.
Dit kom Rodney, Torgny och Bengt. Bengt
skulle inte vara med hela tiden, så han
körde med egen bil. Rodney åkte till en
början med honom.

Vid norra Sirköbron gjordes nästa stopp.
Det var fruktlöst och nu var det mycket
hög tid för fika. Tur då att Bjurkärr låg runt
kröken. Vi får dit och plundrade våra
matsäckar. Här hörde jag en rödhake som
jag såg försvinna bortom dasset. Ingen
annan fick tyvärr syn på den.
Bengt och Rodney stannade till i
Vrankunge och kunde kryssa pilfink. Vi
andra hade lite för bråttom till Tornebron.
Norr om Tornebron låg en del fågel, men
det var mest gräsänder och storskrakar.
En ny art fick vi dock, gråtrut. När vi for
över bron såg jag en tamduva och flera av
oss såg en större hackspett. Bengt vände
hemåt och Rodney flyttade över till oss.

I sjön Tiken vid Tingsryd såg vi storskarv
och gräsand. Vid halv niotiden passerade
vi igenom Urshult utan att se något nytt.
Strax därefter nådde vi södra Sirköbron för
vårt första stopp. Där kunde vi kryssa vigg,
knipa, salskrake, gråhäger (flera
stycken), sparvhök, gröngöling,
sidensvans, björktrast, blåmes, talgoxe,
nötväcka samt en blandflock av grönsiska
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I Torne såg vi skata och kaja på en
fågelmatning. Trots idogt spanande på
flera håll var det inte alls som tidigare år,
så vi fick lämna utan fler nya kryss. Vi
beslöt oss för att den här gången ta stora
rundan via Skatelöv och Husebymaden.
Det påverkade också sluttiden för
exkursionen.

Där rv 23 går över utloppet från Salen låg
det mängder med sångsvanar. På en av
Husebys ladugårdar satt det några
tamduvor.
Nu for vi mot Kalvsvik och sedan mot Jät.
Inget nytt. Inte heller på Djurle myr, men i
kanten av Uråsa gick en ensam trana intill
vägen.
I tornet vid Lidhemssjön gjorde vi slut på
fikat och såg fler svanar. Steglitser flög
förbi när vi kom dit. Mängder med kråkor
gick på en revel, även tofsvipor hittades
där. I en flock med björktrastar såg
Rodney en mindre trast som inte var en
björktrast, den bestämdes till trolig
rödvingetrast. Längs vägen såg vi
ormvråk, koltrast och korp.

Det flög mycket gäss söder om Skatelöv,
så vi for ner till Sjöbytornet. Där gick
minst 400 sädgäss och minst 50
vitkindade gäss. Flocken lyfte från
stubbåkrarna och lade sig i viken. Där
hittade vi även några bläsgäss. Torgny var
den ende som såg en grågås. Rodney
hittade dagens andra havsörn. Den satt på
norra stranden och åt på ett byte. Plötsligt
lyfte alla gässen och försvann, kanske blev
de skrämda av örnens närvaro. Torgny
hittade något på hitre stranden som jag
bestämde till 2 snösparvar. Ute på några
stenar, nästan på andra sidan, satt några
fåglar som länge gäckade oss vad gäller
arttillhörighet. Göran var den ende med
zoomokular, men inte ens i 60x var det lätt.
Till sist fastställde vi att det var
strandskator.

Sista stoppet blev kurvan söder om
Lidhems gods. Där satt några gulsparvar i
en trädtopp och en tornfalk kom förbi och
ryttlade. Grönfinkar flög över. Listan
summerades och slutade på 48 arter.
Klockan var nu över 15 och det blev
bråttom hem. Vi klämde ändå in ett stopp
vid Flaken i skymningen, men det gav
inget. Göran och jag var åter på
Fågelvägen i Nybro vid 17.01. Nästa år får
vi försöka att komma iväg lite tidigare om
vi ska ta stora rundan.

Vid Husebymaden var det lugn och ro. Till
sist hittade vi en stor flock med
björktrastar och en spillkråka hördes.

Ulf Edberg

ULLEFORS OCH REVSUDDEN
3 DECEMBER 2016
Den här gången var vi lika många från
Nybro som från Emmaboda. När jag kom
till samlingsplatsen på Fågelvägen i Nybro
var redan Johnny och Derrick där. Strax
anslöt en bil från Emmaboda med Bengt,
Torgny och Rodney.
Kosan ställdes mot Ullefors i den
vinterlika gryningen. Första stoppet blev
Uddevallshyltan och där hördes bara en
talgoxe. Vi åkte ur Nybro kommun och in i
Högsby kommun.

Numera kan man inte komma ut på ön, för
bron har rasat och ingen verkar ha några
planer på att laga den. Vi letade och letade
och plötsligt sågs två strömstarar. Till en
början var de i Högsby kommun (på vår
sida av ån), men de flög snart över till
Nybro och höll sig där. Vi for vidare.
En liten bit norr om Ulleforsvägen längs
Korstallevägen såg vi en stor flock med
gråsiskor i björkarna. Där sprang också en
stor vildsvinsfamilj över vägen. Det var
ungefär vid Saxekullavägen. Här fanns det
orre förr, nu tar nog vildsvinen deras ägg.

Vägen till Ullefors var farbar, så vi for
ända till vändplan. Sen gick vi till Alsterån.
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Nästa stopp blev Stavviken längst österut i
Bruddesjön, som är en del av sjön
Allgunnen. Här hördes en korp på avstånd
och sen träffade vi på ett litet meståg. Först
kom ett gäng stjärtmesar, alltid lika
näpna, sen följde talgoxe, tofsmes och
talltita.

sågs också en skrattmås. Här intog vi vår
medhavda matsäck. Vissa fikade mer än de
skådade och missade en del (inga namn).
Ett fåtal sjöorrar drog förbi. I söder
upptäcktes en tornfalk, ett par gråhägrar
samt 4 bläsänder. Just som vi sa att det
var dåligt med vitfågel så visade sig några
gråtrutar. Vi kämpade även här med en
honfärgad dykand med mycket vitt runt
näbben. Den här låg helt ensam och hade
vitt högre upp i pannan, en kandidat för
bergand, men avståndet var lite för långt
för att se fler detaljer. Till sist kom en
sångsvan simmande i släptåg på en
knölsvan. Torgny hörde en större
hackspett.

Vi for vidare och stannade till vid Arbåga.
Även där fanns det strömstare. En såg vi
där och den höll sig på Nybrosidan. Sen for
vi in i Nybro kommun. Stensjön var
fågeltom som så ofta. Den här Stensjön
ligger i Bäckebo fg och ska inte förväxlas
med den fina fågelsjön Stensjön vid
Smedjeviks n.r. som ligger i Madesjö fg
(därav beteckningarna Stensjön/B resp.
Stensjön/M).

Vädret var helt otroligt bra, med nära på
bleke och en fantastisk klarblå himmel.
Om man ska klaga på något så var det
solreflexerna i vattenytan. Här kunde man
ta av sig handskarna utan problem. Som
alltid när man har trevligt så rusar tiden
iväg och det blev hög tid att röra på sig.

Längs vägen från Abbetorp/Rugstorp till
Rockneby tillkom skata och kaja till
listan. Ryssbylundsdammarna var tillfrysta
liksom de innersta vikarna norr om
Skäggenäshalvön.
Norra Dragsviken var öppen och vi for ut
på Enerevet. Här växte dagens artlista
rejält. Knölsvan, gräsand, vigg, knipa,
salskrake, storskrake, sothöna,
kungsfågel och blåmes var nya. Andelen
salskrakar var överraskande stor. En hona
av vigg hade mycket vitt runt näbben, men
det gick inte upp så högt i pannan utan var
mest nedanför ögat och märkligt nog in
under ögat.

Vi hann med att kolla några
fågelmatningar längs vägen ut till hamnen.
Det gav domherre, koltrast, nötväcka,
gråsparv, gulsparv, bergfink och
ringduva. När vi skulle gå till bilarna
skymtade en fågel i en björktopp med vitt
vingband och rosaaktigt bröst av större
finkstorlek. Trolig bofink.
Här delade vi på oss. Emmabodagänget såg
gröngöling och tamduva vid Drag och vi
andra hittade en ormvråk längs vägen
tillbaka till Nybro. Det blev 42 arter utan
bergand och bofink. Därmed slut på årets
exkursioner.

Så nådde vi då Revsudden till sist. Kråka,
grönfink och pilfink blev direkt nya kryss
när vi parkerade vid
transformatorstationen. Ute vid
vindskyddet på Södra revet fyllde vi på
med ejder och storskarv. Över Öland gled
en ung havsörn. På andra sidan sundet

Ulf Edberg

BILDKVÄLL I EMMABODA
5 DECEMBER 2016
Ola Bondesson från Växjö stod för
kvällens bildvisning. Han hade råkat ut för
en rad bakslag, så det blev inga bilder från
2016 som det utlovats. Hans mor hade gått

bort, så det blev ingen resa till Marocko i
år. Sedan hade han oturligt uppdaterat sitt
operativsystem på datorn. Det var ett rejält
streck i räkningen, för då syntes inte längre
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en del bilder.

Fågelfaunan varierar en hel del mellan
dessa platser och det speglades på bilderna.
Det var mycket inspirerande.

Vi fick istället återuppleva 2012 och det
var inte sämre än något annat år efter
millennieskiftet. Bilder från Skottland,
Danmark, Portugal, Marocko, tyska och
holländska Vadehavet samt olika platser i
Sverige fick vi som närvarade oss till livs.

Efter bildvisningen bjöd klubben på fika.
15 personer hade hörsammat inbjudan.
Ulf Edberg

STRÖMSTAREDERBY
8 JANUARI 2017 Nybroversionen

STRÖMSTAREDERBY
8 JANUARI 2017 Emmabodaversionen

Jag spanade av Bolanders bäck från
Rismåla till Linnéasjön samt
Lindåsabäcken från Madesjöflyna till
Pukeberg. Tyvärr var inte strömstaren
kvar vid Sveavallen som sågs i fredags.
Det var mycket is överallt. Jag kammade
noll. Stig Ljungdahl hittade 1 ex vid
träbron i Svartbäcksmåla. Johnny och
Derrick Häggqvist hittade 1 ex vid
möbelfabriken i Sandslätt. Totalt 2 ex för
Nybro i år. Det var väldigt mycket is.
Kanske hade "våra" strömstarar flyttat lite
söderut till Emmaboda.

I strömstarederbyt i Emmaboda kommun
deltog Dan Jonasson och Gerd Jonsson vid
Linnefors och Fur. De hade 1 ex på varje
ställe, totalt 2 ex.
Anders Johansson, Rodney Foucard, Jan
Bertilsson och undertecknad hade 2ex vid
AMB, 1ex i Åbyholm och 1ex i
Getasjökvarn. Övriga besökta lokaler var
Lindås, Gusemåla, Kårahult, Åfors, Boda,
Huvudhultakvarn, Harebokvarn och
Häljanäs, de gav inget. Där deltog även
Hans Lundgren. Alltså 6 strömstarar
funna i Emmaboda 8/1.

Ulf Edberg

Torgny Berntsson

Strömstaren vid grillplatsen intill Bolanders bäck
bakom Sveavallen fotad av Derrick Häggqvist 6/1.

Den sågs där redan 24/11av mig, men visade sig
inte 8/1 trots att jag kollade noga. /Ulf Edberg
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STRÖMSTAREDERBY
8 JANUARI 2017
Totalversionen
Hatten av för
Emmaboda som vann
med 6–2 i år. Kul med
hela 6 ex i Lyckebyån.
Ulf Edberg
På den övre bilden ses
åfåran i Getasjökvarn.
På den nedre bilden är det
Emmabodaskådarna vid
Lyckebyån mittför AMB.
Båda bilderna är tagna av
Torgny Berntsson.

BILDKVÄLL I NYBRO
23 JANUARI 2017
För första gången hade fågelklubben en
bildkväll i Byahuset i S:t Sigfrid. Det
lockade 5 personer från Nybro och 5
personer från Emmaboda.

Efter bildvisningen bjöds det på fika.
Vi var mycket nöjda med lokalerna i
Byahuset och det var säkert inte sista
gången som vi hyr in oss där. Tack också
till Studiefrämjandet som lånade ut
digitalbildskanon och duk.

Det var undertecknad som visade bilder
från en fjällvistelse i Abisko och en
vandring på Jämtlandstriangeln (Storulvån
– Sylarna – Blåhammaren) sommaren
2016.

För den som är intresserad av fjällvandring
kan jag rekommendera Svenska
Turistföreningen (STF). Lokalavdelningen
har en vecka på Grövelsjöns Fjällstation i
slutet av augusti. Avresa med tåg från
Kalmar 05.00 21/8 och hemkomst 22.03
28/8. Pris från 3745 för STF-medlem och
från 4100 för icke STF-medlem. Kontakta
Roland Enefalk 0480-13682 senast 29/5.

En artikel om detta var införd under
rubriken "På resande fot" i Fågelbladet 416. Nu gavs det tillfälle att berätta mer
ingående samt att visa fler och större
bilder.
Besökarna ställde sedan en del frågor som
besvarades efter bästa förmåga.

Ulf Edberg
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ÖLÄNDSKA HAMNAR
4 FEBRUARI 2017
Johnny var först på plats, sedan kom jag
och sen Göran. När bilen från Emmaboda
kom med Bengt, Lalla, Torgny, Rodney
och Oskar så var vi fulltaliga. Oskar
hoppade över till min bil, så var vi 4 i
varje.
Vädret var dimmigt och runt 0-gradigt. I
Kalmarsund var det tjockare dimma och på
Öland piskade småhagel i ansiktet som om
någon stod och kastade nubb på en.

sparvhök som nästan for in i vänster
framhjul, men i en brant stigning lyckades
ta sig över motorhuven och undvika
vindrutan. I den andra bilen såg de en
stenfalk över ett fält. Från bron såg mina
passagerare salskrakar och sothönor.
Vi körde till Jutebron vid Lindöskolan. Det
gav en hel del. En hane bläsand, ett par
sothönor, en ung rörhöna (2K) och flera
smådoppingar hittade vi bland
gräsänderna. Den helvita gräsandhonan
visade sig också.

Deltagarna beslöt att första stoppet skulle
vara Färjestadens hamn för att leta efter
kungsfiskare. Tyvärr fick vi inte se någon,
men istället hittade vi en del annat, bl.a.
knölsvan, sångsvan, gräsand,
storskrake, gråtrut, gärdsmyg, koltrast,
talgoxe, skata, kaja, kråka, korp,
gråsparv, pilfink, grönfink och gulsparv.
Även skäggmes såg vi, på väg tillbaka till
bilarna. Det var första gången för mig som
jag har fått se en hoppa runt på marken.

Ringduva och tamduva såg vi när vi for
genom Kalmar till Tjärhovet. Där
hoppades vi på pilgrimsfalken, men den
fick vi aldrig se.
Vi beslöt att sista stoppet skulle bli Kalmar
dämme och en ny chans på kungsfiskare.
Vid Slottsfjärden satt en råka på en
lyktstolpe och mittemot Krusenstiernska
gick flera på marken.

Därefter for vi över till Gårdby hamn. På
väg dit såg vi en ormvråk vid Algutsrum
och bergfinkar inne i Gårdby och ett par
havsörnar som spelflög norr om hamnen.
Även en flock stare på vägen.
Vid östra kusten piskade småhaglet på med
ännu större kraft. Det var en del täta
dimbankar. Trots det fick vi lite nya arter
för dagen, bl.a. vigg, sjöorre, knipa,
storskarv, skrattmås, havstrut och
nötskrika.

På dämmet såg vi en fasan. Där fanns
ingen kungsfiskare, men en blandflock
med grönsiska och gråsiska.
Björktrastar hördes och sidensvansar
flög över. En vattenrall lät varnande och
några fick syn på den eller om det var två.
På väg till bilarna flög en gröngöling
förbi. På hemvägen gick det många
sångsvanar på fältet norr om rv 25 väster
om travbanan. Där fanns även
kanadagäss.

Efter lite fika for vi norrut till Bläsinge
hamn. Där var det om möjligt ännu lite
blåsigare och dimmigare, men mindre
nederbörd som nu hade gått över i regn.
De som var snabba ur bilarna såg bergand,
en art som vi andra missade. Förutom dem
så var bofink enda nya arten här.

Minst 48 arter blev det, kanske 50. Jag var
lite dålig på att kryssa i det blöta vädret.
Fokus låg mer på att skåda.
Vi var åter i Nybro efter 15.00 och då hade
vi åkt 15 mil. Här var det ren snö.
Trots vädret gav turen en del, t.o.m.
årskryss för en del, så man ska aldrig ge
upp på förhand.

Nu var det mitt på dagen och Öland visade
inte upp sig från sin bästa sida, så vi for
tillbaka över bron. Vid Algutsrum höll
första bilen på att kollidera med en

Ulf Edberg
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KALLELSE
ÅRSMÖTE 2017
Härmed kallas alla medlemmar i NybroEmmaboda Fågelklubb till årsmöte i
Johansfors skola måndagen 20 mars 2017
klockan 18.30.
Efter årsmötet (ca 19.00) får alla som vill
visa naturbilder från 2016. Ta med max 20
bilder på ett USB-minne. Klubben står för
digitalbildsprojektor och vit duk.
Som avslutning bjuder klubben på fika.

Stadgeenlig dagordning
§1
§2
§3
§4

Val av mötesordförande
Val av två justeringsmän
Fråga om mötets behöriga utlysande
Styrelsens årsberättelse och
räkenskapsredovisning
§5 Revisionsberättelse
§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§7 Val av tre styrelseledamöter på 2 år
§8 Val av revisorer och
revisorssuppleanter på 1 år
§9 Bestämmande av årsavgiften 2018
§10 Ärenden som styrelsen beslutat
förelägga årsmötet
§11 Av medlem framställt förslag som
styrelsen tagit ställning till
§12 Övrigt (får ej leda till beslut)

Vägbeskrivning: Skolan ligger i södra
änden på Landsvägen som går genom
Broakulla. Det är första byggnaden till
vänster när man kommer från rv 28 södra
infarten. Parkeringar finns både på andra
sidan Landsvägen och på andra sidan om
skolan.
Samåkning från Fågelvägen i Nybro (vid
Mekonomen intill Norra vägen) vid 17.45.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

TACK

PUFF

PER AHLGREN & NYBRO KOMMUN

DEKALER, TYGMÄRKEN & HOLKAR

Vi fick Fågelbladet 4-16 tryckt hos Nybro
kommun och vill rikta ett tack till
Samhällsbyggnadskontoret och Per
Ahlgren för sponsringen.

Det finns fortfarande kvar ett fåtal av våra
stora dekaler (diameter 13 cm) för 10 kr/st.
Mellanstorleken är nu helt slut. Av de små
dekalerna (diameter 5 cm) finns det flera
kvar, dem tar vi 3 kr/st för. Alla dekaler är
svartvita.
Tygmärkena, som är i färg enligt bilden
t.v., har en diameter på 7,5 cm. De kan
strykas fast på textilier med ett lim som
finns på baksidan. Pris 30 kr/st. Dekaler
och tygmärken kan köpas kontant på
klubbens utflykter eller via bankgiro.
Vårt holklager var helt tomt, men fick
påfyllning 6/2. Just nu har vi bara mesholkar. Dessa tar vi 40 kr/st för.
Betalning via klubbens bankgiro 448-2956.
Ange vad betalningen avser.
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BILDER

Överst och i mitten bilder
på turkduvor, som mest
9 stycken, födosökande
på Opalstigen i
Emmaboda.
Torgny har fått bilderna
av Wolfgang Stein.

På nedersta bilden en
tjädertupp i Smedjeviks
naturreservat, 26/12
2016.
Bilden är tagen av
Derrick Häggqvist.
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INSÄNT AV MEDLEMMAR
MITT HOLKPROJEKT
En dag när jag var ute på fågelspaning i
byns hagmarker, träffade jag på en bekant.
Han berättade att han byggt en ny
maskinhall och beklätt väggarna med
brädor. Det hade blivit småbitar över, och
jag blev nu erbjuden dessa om jag ville
bygga holkar. Ville jag inte ha bitarna
skulle de eldas upp. Jag tackade och tog
emot naturligtvis.

stararna, som gladeligt tog sig an alla nya
holkar, och obekymrat flög in med mat och
ut med avföring. I övrigt blev det
konstaterad häckning av knipa, stare,
svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes,
pilfink och svartmes.
Jag har blivit lärd att holkarna ska rensas
tidigt på våren. Bl.a. för att fåglarna ska ha
det gamla boet att övernatta i vintertid, för
att sedan se till att det är bortrensat inför ny
häckning till våren. Men så läste jag i
tidningen en dag, att holkarna skulle rensas
efter första frosten på hösten när en del av
fågellopporna frusit ihjäl. Jag beslöt därför
att öppna och rensa några holkar efter
första frosten. Det var intressant. I samtliga
starholkar var bomaterialet genomblött. En
holk innehöll en död, nästan fullvuxen
starunge. Två holkar hade efter häckning
blivit bebyggda med bålgetingbon. Den
starholk som inte var genomblöt innehöll
mycket torrt, mjukt och bra material,
påbyggt av ekorren som nu bodde där.

Det roliga, utöver att det blev två vintrars
snickrande, var att det nu blev möjligt att
göra olika holktyper utan att behöva tänka
på hur mycket virke som gick åt. Jag
gjorde holkar för; knipa, uggla,
trädkrypare, rödhake, rödstjärt, grå
flugsnappare, mellanstora holkar med 4550 mm hål, småfågelholkar med 26-35 mm
hål samt en andlåda.
Till häckningssäsongen 2016 var 66 holkar
uppsatta. Några runt mitt hus, en del i
hagmarker med mycket inslag av hassel
och ek. Hagmarkerna betas, men inte
särskilt hårt. Övriga holkar, utom
knipholkarna, placerades ut i granskogar
omgivna av kalhyggen. Knipholkarna
sattes upp vid en grävd damm. Samtliga
marker tillhör byn där jag bor.

När det gäller småfågelholkarna var det
också överraskningar. I vissa holkar fanns,
trots frosten, mycket fågelloppor. Någon
holk hade besök av gula larver, 3-5 mm
långa. Det syntes inga rester av döda
fågelungar, så var de kom ifrån förblir en
gåta. Några holkar innehöll bon med lite
rester av äggskal, och ovanpå detta,
bålgetingbon. Jag tolkar det som att
getingarna flyttat dit efter fåglarnas
häckning. Även bland småfågelholkarna
fanns genomblöta bon. Dock inte i så
många. Förklaringen tror jag har att göra
med hur djup holken är. I grunda holkar
var samtliga bon genomblöta. Hos de djupa
holkarna, var samtliga bon byggda på
höjden. De var ca 90 mm höga och hade ett
avstånd mellan boets överkant och hålets
underkant på ca 90 mm. Detta innebar att
endast en tredjedel av boet i botten var

Tanken var nu att försöka följa upp vilka
arter som häckar i närområdet, i mina
holkar. Men det var inte lätt. På vissa
holkar kunde jag spana länge, mycket
länge, utan att se något tecken på liv. Ändå
kunde jag senare se att häckning
förmodligen var genomförd. Andra holkar
visade tydliga tecken på att någon häckade
där. Fågelbesöken var så snabba att jag
knappt hann observera vilken art det var
frågan om. Det kunde ta lång tid innan
fågeln satt stilla, eller rörde sej så
långsamt, att artbestämning var möjlig.
De mest tacksamma att studera var

14

surt. Det dominerande bomaterialet var
grön mossa som i själva balgropen var
beklädd med hår av bl.a. vildsvin.

häckat vet jag inte.
Under hösten 2016 har jag satt upp
resterande holkar. Inför häckningssäsongen
2017 finns nu totalt 95 holkar uppsatta.
Nya observationer väntar.

Uggleholkarna var svårare att hålla koll på.
I en av holkarna huserade i alla fall
ytterligare en ekorre, och i en annan holk
fann jag fjädrar från pärluggla. Om den

Bengt Karlsson

FAVORITER I REPRIS
PÅ HEMMAPLAN

Ur Fågelbladet 1-87

EN NATURUPPLEVELSE
Allt var väl förberett inför den stora dagen. Jag hade lovat att skjutsa min mamma till
Lammhult på hennes födelsedag. Som vanligt blev det svårt att komma iväg i tid, så dom
ringde och undrade var vi tagit vägen. Allt nog, en hel timme försenade kom vi iväg.
Regnet stod som spön i backen och hastighetsmätaren visade på minst 100. Jag hade annat
än fåglar i huvudet denna dag, vilket var den regnigaste på hela sommaren '86, med sina
modiga 78 mm i Växjö. En sån här dag får man helt koppla från fågelskådandet trodde
jag. Vi hade just passerat Linneryd då regnet tillfälligt upphörde. Vid BP-macken och
fotbollsplanen i Värends Nöbbele fick vi plötsligt och helt oförhappandes se en tämligen
stor och mycket elegant fågel. Tro det eller ej, men det var faktiskt en pilgrimsfalk på låg
höjd, häftigt attackerad av 5 kråkor. På mindre än 20 meters håll kunde vi se att det rörde
sig om en adult hona. Märkligt den 24/7! Vart den sedan tog vägen vet jag ej.
Förra gången jag såg arten i fråga var på Stora Karlsö i juni '58. För mej personligen var
detta den tyngst vägande obsen hittills och det vill jag tillägga att just det här med att se
något när man minst anar det är det som är den stora sporten och tjusningen med
fågelskådandet. Med detta menar jag att en obs där man åker till en plats man vet att
fågeln håller till är inte alls så värdefull som den man får på hemmaplan.
Nåja, Värends Nöbbele ligger ju i Kronobergs län och alltså utanför vårt område, men
ändå …
Torgny Berntsson
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 1-97

ÅSNEN 30 NOVEMBER 1996
När jag vaknade och tittade ut genom fönstret var vädret inte det bästa tänkbara, det
snöade och blåste rätt mycket, i Broakulla i alla fall. Men jag tänkte "Det finns inget dåligt
väder, bara dåliga kläder". Väl framme vid järnvägsstationen kl. 7 var där bara nybroborna
Ulf och Tomas och emmabodaborna jag, Torgny och Mattias. Som vanligt var det inga
kvinnor (tyvärr). Vi satte oss i Ulfs Volvo och körde iväg mot Åsnen (som givetvis är en
av årets självklaraste utflykter) för att förhoppningsvis få se någon havsörn.
Vår första anhalt var Sirköbron där vi stannade och såg på några storskrakar. Vi gick ut
och det hade faktiskt lagt sig lite is på sjön, där några gräsänder simmade förbi. Efter lite
snöbollskastning började vi prata om att gränsen mellan Sverige och Danmark gick här
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för något sekel sedan och gled sedan in på en diskussion om havannacigarrer och mitt i
samtalet säger Ulf helt plötsligt utan förvarning "Där är en havsörn!". Vi vänder oss
allihopa, zoomar in den med våra tubkikare och ser den mäktiga varelsen glida över
trädtopparna på kanske tvåhundra meters håll. Det hade slutat snöa så att vi kunde se den
bra på hyfsat håll och den upplevelsen räckte, i alla fall för mig, för att pigga upp mig för
resten av dagen.
Vi fortsatte sedan till Bjurkärrs naturreservat som grundades på 1960-talet. Vi drog upp
våra matsäckar och fikade under ett litet vindskydd. Träden växte på de mest underliga sätt
på det 32 ha stora naturreservatet. Där hörde vi en del småfåglar och därefter styrde vi
kosan mot bilarna. Precis när vi skulle åka iväg kommer två splitternya bilar in, den ena en
Mercedes och den andra en BMW. Torgny säger direkt, utan en sekunds väntan "Det där
måste vara en av medlemmarna i Club 300!" och dra på trissor om inte självaste
Naturfotografen Björn-Eyvind Swahn stegade ur bilen och började prata och frågade om
vi sett några tallbitar och om allt annat mellan himmel och jord.
Sedan åkte vi till Lidhemssjön där vi såg en massa grågäss, men dock inte någon
varfågel. Där träffade vi en trevlig ornitolog som behandlade Torgny med stor respekt,
han har ju trots allt i området en gång sett en pilgrimsfalk. Efter detta trevliga samtal åkte
vi till Tingsryd och vid en bro såg vi 7 hägrar och därefter åkte vi hemåt. På vägen såg vi
fasaner vid en allé och kom hem glada fast vädret inte var så hemskt bra.
Dalibor Miletic
Jag kan inte låta bli att göra några personliga reflektioner över Dallans artikel. Jag minns
exkursionen som om den hade varit igår, men det är tydligen 20 år sedan. Dallan och Mattias
hade ofta snöbollskrig, ett minns jag från turen till Hornborgasjön. På den här tiden hade många
ungdomar fortfarande respekt för äldre. Dallan hade Torgny som något av en idol. Det är också
intressant att se hur han redan 1997 var folkbildare och tar med fakta i sin artikel, som ålder och
storlek på ett naturreservat. Han blev sedermera lärare. Dallan var en bra skribent också (fast lite
ovan så här i början). Han fick in mer fakta på de båda sista raderna än vad jag ibland får in på
en halv sida. Mellan mars 1997 och mars 2003 var Dallan vice ordförande. Han satt kvar i
styrelsen till 2006 och flyttade senare till Västervik. /Redaktören

EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 1-07

STRÖMSTAREDERBY
14 JANUARI 2007
Det besvärliga läget, med högt vatten och avsaknaden av is, gjorde att det inte var lätt att
hitta någon strömstare över huvud taget. Från Emmaboda kommun rapporterade Torgny
noll. Även Göran och jag, som tog oss från Flyebo damm vid Kvarnbacken till
Skabrodammen samt var i Örsjö och kollade, blev utan. Sverker, däremot, hörde en i
Sandslätt, såg en i Uddevallshyltan och två i Ullefors. Nybros resultat blev därför fyra i år
och vinst 4–0.
Inte ens Ullefors kunde alltså visa upp mer än 2 ex denna dag.
Göran hade sett en i Svartbäcksmåla någon dag tidigare, men nu var den försvunnen. Bara
vita fläckar visade var den hade suttit. På vägen hem från Örsjö, på gamla vägen utmed
järnvägen, svajade skogen betänkligt. Tur att vi hann hem innan stormen Per bröt ut med
full kraft …
Ulf Edberg
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OM EN FÅGEL
SKATA Pica pica
Det var Linné som 1758 gav skatan dess
vetenskapliga namn. Pica var det namn
som Ovidius och Plinius använde på
skatan. Härledningen är oklar, men troligen
har stammen pik- (spetsigt föremål) något
med utseendet att göra, den spetsiga
stjärten.

vit färg och kastade innehållet efter skatan
som tappade ringen och flög iväg. Sedan
den dagen är hon vit på sidorna. Den
mystiske främlingen var puts väck, det var
den onde som betraktat målaren. Han hade
räknat med att skatan som var hans betjänt
skulle locka bort målaren så han kunde
göra ändringar på tavlan. Nu kunde han
inte ens ge skatan sin svarta dräkt tillbaka
för hon hade fått färgen på sig inom
altarringen och därigenom saknade den
lede makt att återställa skatans fanslivré.

Namnet skata nämns första gången i skrift
ca 1500, men är förmodligen mycket äldre
än så. Det kommer av den indoeuropeiska
stammen skad- och det germanska skatanoch betyder skjuta fram. Det syftar
naturligtvis på den långa stjärten. Ett
närbesläktat ord är skate, d.v.s. topp, spets
och används numera i sammansättningen
skatände, d.v.s. trädtopp.
Arten har på svenska även kallats skjura.

I Johan Gaslanders "Beskrifning om
svenska allmogens sinnelag…" från 1774
skriver han "Skator, tåssor, kattor och
ormar tros vara av pockers följe, så må the
ej hatas eller dödas, utan at få någon
olycka igen". "Skatan är ett odjur, det är
satans fågel totalt" heter det i
Västergötland. På liknande sätt låter det i
Norge, Danmark, England och Ryssland.
Skatorna påstods följa med häxorna till
Blåkulla.

Skatan har en hel del dialektala namn:
skjura, skjora och skjöra på Gotland,
schora i Småland, schör på Öland, shura i
Roslagen, schir i Västerbotten, skjor eller
skjære i Norge. Liknande namn har den
också i svenska Finland. På Åland kallas
den då och då dödmansfågel och i
Västergötland inte sällan skamsfugl.

"Trädet, i vilket skatboet var byggt, ansågs
heligt och fick ej huggas. Skedde det så
medförde det olycka" skriver Johannes
Sundblad i "Gammaldags seder och bruk".
I Småland och Östergötland ansågs det
lyckobringande med skatbon. Det blev
ingen riktig lycka och trevnad på en gård
utan ett skatbo ansåg man. I Skåne satte
man ut mat till skatorna på jul-, nyårs- och
trettondagsafton för att de inte skulle flytta
från gården.

Skatan i folktron [Ur Tillhagen 1978]
Skatan har lite dubbla roller i folktron. På
många håll har hon ansetts vara en
demonisk fågel som hör fan till. Hennes
tjuvaktighet är också mycket
uppmärksammad. På andra håll anses hon
vara klok och snabbtänkt och man
beundrar hennes konstfärdiga bo.
I en sägen från Bohuslän berättas hur
skatan fick sina färger. Det var en målare
som höll på att måla en altartavla och
plötsligt stod en främling och betraktade
honom. Målaren hade tagit av sig en
vacker ring under arbetet och plötsligt kom
en skata inflygande genom fönstret och tog
ringen. Målaren grep då tag i en burk med

En allmän tro är att om man rör en skata
får man skabb. Skatan har i hela Gamla
världen ansetts kunna sia. Skrattar en skata
nattetid betyder det olycka (sv. Finland).
När skatorna går nära en dörr kan man
vänta främmande (Värmland).
Ulf Edberg
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FÅGELSKYDD
SVENSKA RÖDLISTAN
I Sverige tas nationella rödlistor fram av
ArtDatabanken vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Uppsala. Listorna
slås slutligen fast av Naturvårdsverket och
revideras normalt vart femte år. Utifrån
bedömningar av listorna utarbetar
Naturvårdsverket åtgärdsprogram och
förvaltningsplaner. Sådana planer kan
också utarbetas för hotade miljöer och
biotoper. Den senaste svenska rödlistan
kom 2015.

Akut hotad (CR) (Critically endangered)
fjällgås
vit stork
rödspov
fjälluggla
tornuggla
vitryggig hackspett
Starkt hotad (EN) (Endangered)
svarthalsad dopping
toppskarv
brun glada
ängshök
tretåig mås
fältpiplärka
tajgablåstjärt
svarthakad buskskvätta
nordsångare
pungmes
kornsparv
Sårbar (VU) (Vulnerable)
stjärtand
årta
brunand
bergand
ejder
jaktfalk
småfläckig sumphöna
brushane
myrspov
roskarl
gråtrut
kentsk tärna
småtärna
svarttärna
berguv
tornseglare
kungsfiskare
berglärka
hussvala
rödstrupig piplärka
höksångare
kungsfågel
brandkronad kungsfågel
lappmes

Kärnan i rödlistan utgörs av hotade arter på
3 nivåer, sårbar, starkt hotad och akut
hotad. På rödlistan finns även kategorierna
nära hotad och nationellt utdöd.
Även de arter som inte tas med på rödlistan
kategoriseras, oftast som livskraftiga, men
ibland som en art med kunskapsbrist.
Fåglar på svenska rödlistan 2015
Nationellt utdöd (RE) (Regionally extinct)
svart stork
stortrapp
svartbent strandpipare
lunnefågel
härfågel
blåkråka
mellanspett
tofslärka
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sommargylling
stare
gulhämpling
vinterhämpling
rosenfink
lappsparv
gulsparv
ortolansparv
videsparv
dvärgsparv
sävsparv

Arterna som är markerade med gult är nya
på rödlistan 2015.
Samtidigt som man lade till 18 nya
fågelarter så tog man även bort följande 12
fågelarter jämfört med 2010:
Livskraftig (LC) (Least concern)
salskrake
svarthakedopping
drillsnäppa
turkduva
jorduggla
nattskärra
göktyta
gräshoppsångare
mindre flugsnappare
lavskrika
hämpling
tallbit

Nära hotad (NT) (Near threatened)
sädgås
svärta
rapphöna
vaktel
smålom
rördrom
bivråk
havsörn
blå kärrhök
duvhök
fjällvråk
kungsörn
pilgrimsfalk
kornknarr
dubbelbeckasin
storspov
kustlabb
silltrut
skräntärna
tobisgrissla
lappuggla
gröngöling
spillkråka
mindre hackspett
tretåig hackspett
sånglärka
backsvala
ängspiplärka
svart rödstjärt
buskskvätta
flodsångare
vassångare
busksångare
trastsångare
lundsångare
skäggmes
nötkråka

Ur ett lokalt perspektiv kan man ifrågasätta
att en del av de här arterna har försvunnit
från rödlistan. Nattskärran är nog den
enda arten av dessa som är livskraftig i vårt
område och då bara lokalt.
Svarthakedopping, drillsnäppa,
turkduva, göktyta, mindre flugsnappare
och hämpling förekommer i olika grad,
men ingen av dem är direkt vanlig här. De
övriga saknas normalt sett här.
Observationer av dessa arter är därför lika
intressanta som observationer av rödlistade
arter.
Arterna med kunskapsbrist (DD) (Data
deficiency) listas inte här.
Några av arterna på rödlistan är inte direkt
ovanliga, som t.ex. spillkråka, sånglärka
eller stare, men deras antal minskar i en
oroväckande hög takt. Många arter från
jordbruksmarker och skogar har på senare
tid minskat väldigt drastiskt i antal och då
har de hamnat på rödlistan. Ibland beror
minskningen på födobrist, ibland på brist
på hålträd och ibland på något annat.
Nästa rödlista kommer 2020.
Ulf Edberg
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SOF-AKTUELLT
SEGER FÖR EU-DIREKTIVEN
Idag har EU-kommissionen äntligen
kommit till samma slutsats som tusentals
medborgare, parlamentsledamöter och
miljöorganisationer redan gjort – nämligen
att behålla Art- och habitat- och
Fågeldirektiven intakta. Dessutom vill
kommissionen göra en plan för att stärka
och bättre implementera direktiven runt om
i Europa. Detta är oerhört glädjande
nyheter för naturen, fåglarna och den halva
miljon människor som har skrivit på för
direktiven i den kampanj som gått under
namnet NatureAlert.

Runt om i Europa är en miljon
kvadratkilometer yta och 1 400 arter
skyddade av direktiven, åtminstone i
teorin. BirdLife Sverige välkomnar
beskedet, men vill också understryka att
mycket jobb återstår för att säkra skyddet
av de mest värdefulla områdena inom EU.
Där hoppas föreningen att kommissionen
återkommer med bra och offensiva förslag
för att minska de habitatförluster som sker,
inte minst genom det intensiva jordbruket.
http://birdlife.se

2016-12-07

EU VILL STOPPA ÅLÄNDSK
GUDINGJAKT
Antalet gudingar - ejderhanar - har minskat
så mycket att Finland måste stoppa den
traditionella vårjakten på fåglarna, som
bygger på ett undantag.
Det manar EU-kommissionen, och hotar
att om inget händer inom två månader så
hamnar jaktfrågan i EU-domstolen.
"Den ogynnsamma bevarandestatusen gör

att villkoren för ett undantag inte uppfylls."
skriver kommissionen.
Enligt EU har ejderstammen minskat med
40 procent i Finland och med 50 procent i
Östersjön som helhet.
Ejderhonor kallas för ådor.
s130 SVT Text

Torsdag 08 dec 2016

SKÅNSK VINDKRAFTPARK DÖDAR
MÅNGA ROVFÅGLAR
För ett år sedan togs 13 vindkraftverk i bruk
vid Rögle/Västraby i nordvästra Skåne.
BirdLife Sveriges regionalförening, Skånes
Ornitologiska Förening (SkOF), samt
Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF)
protesterade under den juridiska processen, då
risken för att fåglar skulle förolyckas tonades
ner av anlitade konsulter. Närvaron av
rovfåglar i området är nämligen betydande,
delvis p.g.a. att gräsänder sätts ut för jakt
alldeles i närheten. Besluten gick emellertid
vindkraftbolagen tillmötes.

Därutöver tillkommer ett mörkertal av såväl
rovfåglar som vanligare/mindre fåglar.
Staffan Åkeby, ordförande i SkOF, vill nu att
tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Skåne)
och vindkraftbolagen vidtar följande åtgärder:
• Utsättningsverksamheten av gräsänder, som
lockar till sig rovfåglar, bör upphöra.
• Vindkraftverken bör stängas av i samband
med slåtter av vall eller annan bearbetning av
åkermarken eftersom bl.a. glador och
ormvråkar då söker sig dit för att leta föda.
• Fortsatt organiserad uppföljning av
vindkraftparkens påverkan på fågellivet, för att
förhoppningsvis kunna dra lärdomar inför
framtida beslut om uppförande av
vindkraftverk.
http://birdlife.se
2017-02-03

Ett år senare kan vi konstatera att
ornitologernas farhågor besannats, då inte
mindre än elva rovfåglar (3 havsörnar, 4
ormvråkar, 1 tornfalk, 2 röda glador och 1
pilgrimsfalk) konstaterats döda vid verken.
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AKTUELLA OBSERVATIONER
FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA
11/11 2016 – 7/2 2017
Vädret. Mycket moln och ibland mycket
milt.
I mitten av november hade mildare luft
från väster kommit in och den lilla snön
som la sig i början av månaden smälte bort.
Månaden var också blöt (precis som
oktober) med över 100 mm regn.
December fick en lite kallare inledning
men senare väntade två extremt milda
perioder. Det var omkring 10 plusgrader
den 8-11/12. Därefter normalt för årstiden
innan stormlågtrycket Urd närmade sig på
Annandagen med mildluft från sydväst och
väst i släptåg. Rekordvarm Nyårsafton på
flera håll i landet, vi noterade 9 plus här.
Strax efter Nyår var det dags för en ny
portion kalluft från nord och nordväst som
gav lite snö på marken och 18 minusgrader
natten till Trettondagen. Från mitten av
januari låg ett mäktigt högtryck över
Centraleuropa som styrde vårt väder under
några veckor. Mycket moln, milda dagar
och nätter, svaga vindar, barmark den 20-e.
En vecka in i februari ändrades läget när
kalluft från öster tryckte på. Vinterns tredje
snötäcke la sig 6-7/2, ryssvindar och
minusgrader på dagarna.

men inte någon favoritlokal. Flera
rapporter om steglits, också spridda, mest
från tätorterna. Största flocken var 10 ex
från Mellangatan i Vissefjärda den 5/2.

Fåglarna.
Från förra perioden: Den 13/10 upptäcktes
en berglärka nära ER-sjön i sällskap med
en ”vanlig” sånglärka. Paret flög iväg men
återfanns på stället senare under dagen.
Arten som kan ses på havsstränder under
vinterhalvåret, men i minskande antal, är
högst sannolikt ny för Emmaboda och, om
jag kommer ihåg rätt, fjärde
kommunkrysset under 2016. En av våra
kikarförsedda flanörer gjorde fyndet och
rapporterade även råka från ER-sjön den
17/10.

På Nyårsdagen såg skådare på väg till
Skyttens matplats i Karamåla en hökuggla.
Den satt i en grantopp nära vägen. Ugglan
sågs igen på ett hygge alldeles i närheten
den 5/1. Många eftersök gjordes men inga
fler obsar. Då upptäcktes, helt oväntat, en
orre sittande i torraka vid Järnvägsbron i
Brinkabo den 6/1. En fjällvråk
observerades i Långasjö vid tre tillfällen i
mitten av januari. I Bodaskog och
Yggersryd fanns också en. Gråhäger
noterades som förbiflygande i Vissefjärda,
10/1, och Brinkabo 14/1. Nötkråkor i
Hult, 2 ex, och en i Guttamåla den 15/1.
Knölsvan sågs i Kyrksjön i början av
februari.

På periodens första dag låg 52 storskrakar
i Törn, fler blev det aldrig varken där eller
någon annan stans. Mindre flockar av
sidensvans fanns i bl.a. Emmaboda och
Lindås, från ca 10 till max ca 70 ex.
En singel tundrasädgås rastade på
Storemaden i Skäveryd den 23-26/12 och
drog många skådare dit. Ingen av
sädgåsraserna är särskilt vanlig som
nedfall i våra marker. Däremot är vår
”hemmagås” eller vår nyaste och tidigaste
flyttfågel grågåsen aldrig långt borta inte
ens mitt i vintern. Följer med mildvädret
och 4 ex landade i Skäveryd den 26/12.
Några till vid Nyår. Borta igen fram till
21/1 då nästa milda period var här.
Turkduvorna på Opalstigen och kvarteren
omkring trivdes gott på matplatserna här
och med lite väntan kunde man se 7 ex
sittande i samma träd. I Åleberg sågs 25
bergfinkar den 26/12.

Det gjordes nio fynd av varfågel, spridda i
tid (troligen ingen i december) och platser
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Den 21/1 satt fyra havsörnar på
Yggersrydsjöns is. Eljest bara tre
rapporterade, från Hörnsjön, Brinkabo och
Hälleberga i norr. Vår norrbygd hade även
minst två kungsörnar under perioden.

november bort flertalet? Bofink hade vi
två i början av januari. Topp tre i
räkningen blev för vår del talgoxe, blåmes
och kaja. Vi avvek därmed från resultatet i
hela landet genom att ha kajan (och inte
pilfinken) på pallen.

Det kunde gå riktigt hett till vid
fågelmatningarna redan tidigt på säsongen.
Se bildserien på Artportalen från Kerstin i
Buggehult om ett gäng blåmesar den 3/12!
Betydligt lugnare får vi tro i samband med
”Vinterfåglarna inpå knuten” den 27-30/1.
I resultaten från Emmaboda hittar vi bl.a.
steglits med 18 observerade fåglar,
rödhake 8, ringduva 2, turkduva 12,
bofink 14 och bergfink 5. Detta är enda
rödhakarna från hela perioden, kanske
körde det kalla vädret i början av

Rapportörer: Torgny Berntsson, Bengt
Bladh, Ander Brattström, Staffan
Brattström, Rodney Foucard, Kerstin
Heidersbach, Fabian Idensjö, Rolf Jansson,
Anders Johansson, Odd Johnsson, Dan
Jonasson, Gerd Jonsson, Bengt Karlsson,
Ingemar Karlsson, Hans Lundgren,
Wolfgang Stein, Oskar Vartiainen m.fl.

Jan Bertilsson

Fasan vid Sparbanken i Långasjö 1/1 2017.
Foto: Oskar Vartiainen

Spetsbergsgås vid rv 25 SV om Madesjöflyna
3/1 2017. Foto: Stig Ljungdahl

NOTERINGAR FRÅN NYBRO
1/11 2016 – 31/1 2017
Tjäderfynden var sex stycken i perioden.
Alla kommer från Smedjeviksområdet
utom ett, det var 1 ex i Arbåga 12/11. Alla
fynden gäller 1 ex utom ett fynd som gäller
färska och äldre spår i form av spillning
och 15/1 kan det ha varit 2 ex.

1 ex i Smedjeviks naturreservat.
En tallbit sågs på en fågelmatning i Kulla,
Flerohopp 10/11. Det var då lite rörelse
nedåt i landet och i norra länsdelen sågs en
del, men inga fler söder om Mörlunda.
En kungsörn i tredje dräkt gled förbi
Kulla, Flerohopp 2/1.

3 mindre sångsvanar rastade 29/12 på
Derasjön. 3/1 rastade en spetsbergsgås
intill rv 25 ca 700 m väster om järnvägsviadukten i Riddaretorp. Den gick där helt
ensam.
9/11 satt en hökuggla i en grantopp i
Rismåla. Sparvuggla har hörts vid två
tillfällen i perioden, 16/11 ropade 2 hanar
mot varandra i Kulla, Flerohopp och 15/1

Så långt de rara arterna enligt mallen. När
det gäller inlandsfynd finns det tre sådana i
perioden. 6/11 rastade 7 salskrakar i
Dackebosjön, 1 alfågel sågs i Stensjön/M
och 4 bergänder låg på Derasjön. Detta
gjorde att vi fick med alla tre arterna på vår
artlista för Smålandstävlingen i
Allhelgonahelgen.
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Över till fenologi och fynd som är tidiga
eller sena för årstiden. En svart rödstjärt
sågs i Kulla, Flerohopp 10/11. En
morkulla sågs i södra Nybro 1/12 och en
till sågs i Kulla, Flerohopp 6/12.
28/12 sträckte minst 50 vitkindade gäss
förbi Skruvens industriområde mellan
Hagnebo och Madesjö. Det fyndet kvalar
också in under stor flock.
3/1 sågs en rödvingetrast bland en massa
björktrastar som plundrade en rönn på
Villagatan/Smålandsgatan. 22/1 sågs en
svarthätta födosökande i Hanemåla.

var i östra änden på radhusområdet och där
fanns även 100 sidensvansar som tävlade
med dem. Just sidensvansar var det gott
om i början av perioden. 1/11 sågs 100 ex i
Örsjö och 4/11 – 6/1 har en 100-flock hållit
till i Nybro. Därefter bara flockar med som
mest 50 – 75 ex. 21/1 var det 50 ex på
fågelmatningen på Upplandsgatan 2 och åt
av utlagda äpplen. Stora gråsiskflockar är
rapporterade sju gånger i perioden.
Avslutningsvis sådant som faller utanför
rrk:s mall men är intressant för oss i
inlandet. Av varfågel finns ett fynd per
månad i perioden, alltså tre totalt, 17/11
Simontorp, 5/12 Madesjöflyna och 8/1
Skedebäckshult. Strömstare finns det två
novemberfynd av och sju fynd både i
december och i januari. Alla gäller 1 ex
utom Ullefors 2 ex 3/12. Förutom två
ställen i centrum, Skabro och
Svartbäcksmåla så finns det fynd från
Uddevallshyltan, Arbåga, Sandslätt,
Kulla/M, Flerohopp och Ullefors. Steglits
finns det fynd av alla månader 2016 utom
december. I november var det fem fynd om
1-3 ex. I januari finns två fynd. 14/1
hittades 20 ex i Idehult. Det säkraste stället
är runt Madesjö kyrka där de både häckar
och övervintrar. 25 bergfinkar sågs vid
Skabro 5/11 annars bara enstaka ex. En
nötkråka lät bakom Madesjö bilservice
23/11. 2 ex hördes vid Skolvägen/ Gårdsvägen 24/11 och samma dag sågs en på
Skolstigen. 31/1 hördes 1 ex vid
Kabbebacke, Orrefors. Knölsvan 9 ex
sträckte mot SV över Hanemåla 6/12.
Havsörn finns det tre fynd av från
november och sex fynd från januari. Alla
gäller 1 ex.

Tre arter som har visat sig regelbundet
under vintern är fjällvråk, ringduva och
rödhake. Man kan undra hur länge de ska
vara kvar på rrk:s mall. 1 fjällvråk sågs
vid Norra vägen/ Orreforsvägen 1/1 och en
till på västra Madesjöflyna 19/1.
Av ringduva finns ett decemberfynd från
Alsterbro och nio januarifynd från Nybro.
Fynden är från olika delar av staden och
har 1-3 ex. Rödhake har inte rapporterats
alls i december, men sju gånger i januari,
alla fynden gäller 1 ex. Den första för året
var 2/1 på Möregatan. Från den 4/1 har 1
ex hållit till vid matningen på
Upplandsgatan 2 och lärt sig att äta i
fågelhuset. Den blir allt kaxigare och kör
t.o.m. bort grönfinkar som är mycket
större än den själv.
Beträffande stora flockar så sågs det 60
storskrakar i Orranäsasjön 5/11 och 40
storskrakar i Dackebosjön dagen därpå.
De tidigare nämnda vitkindade gässen var
alltså 50 ex.
170 gråtrutar sträckte mot V över
centrum 20/12. Arten är ovanlig i inlandet
vintertid.
Gräsänderna var som flest i Svartegöl
14/11 då det räknades 400 ex. I början på
januari var det bara 100 ex där. Då var det
fler i Badhusparken, med som mest 135 ex
18/1. I Ö Bondetorp sågs 50 kajor 6/1.
Ingen verkar ha räknat de många hundra
som håller till i centrum.
En flock med 100 björktrastar sågs
plundra en rönn på Villagatan 24/11. Det

Rapportörer: Per Ahlgren, Stefan Björn,
Göran Cedertorn, Jan Edberg, Anders
Helseth, Derrick Häggqvist, Johnny
Häggqvist, Frida Johansson, Lars Karlsson,
Mattias & Stig Ljungdahl, Hans Lundgren,
Detlef Singer, Inga-Britt & Per-Olof
Wångmar m.fl.
Ulf Edberg
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I samarbete med

AKTIVITETER

www.
studieframjandet.se

VÅREN 2017
Vi samåker till alla utflykter. Observera
sista anmälningsdag samt att minst 3
personer anmäler sig annars riskerar
exkursionen att ställas in. Även vid dåligt
väder kan utflykten ställas in. Samlingsplatser är Mekonomen på Fågelvägen i
Nybro samt Runes på Stenvägen i
Emmaboda. Medtag fika och kläder efter
väder. På våra exkursioner är ersättningen
20 kr/mil som delas av alla, även förarna.

Fre 28 april Våtmarksrundan
För 32:a året i rad tar Torgny med oss ut
till våtmarkerna kring Långasjö. Premiären
var 11/5 1986. Vi hoppas dvärgbeckasinen
hörs. Samling i Nybro 17.45 och vid
Långasjö kyrka 18.30. Slut ca 22. Ingen
anmälan.
Lör 6 maj Utlängan
Nu prövar vi något nytt. Vem vet, det
kanske blir lyckat. En del år har vi besökt
Utlängan i september, men nu gör vi en tur
på våren. Det kan bli en fullträff. Samling i
Nybro 07.00 och vid Vissefjärda kyrka
08.00. Vi åker med båten från Yttre Park.
Rundtursbiljett kostar ca 50 kr, helst
kontant. Åter på kvällen. Ledare är Ulf
Edberg (0481-15923). Anmälan senast 4/5.

Sön 5 mars Orrspel Rydasjön, Kosta
Det här är en känd lokal knappt 4 km
väster om Kosta. Här hördes även
sparvuggla 2016. Efteråt kan vi besöka
Kosta outlet. Samling både i Emmaboda
och i Nybro 06.00. Vi sammanstrålar i
Kosta 06.45 vid macken intill rv 28.
Åter runt lunch. Ledare är Ulf Edberg.
Ingen anmälan.

Sön 14 maj Fågelskådningens dag
Det här är den 20:e gången som vi
arrangerar Fågelskådningens dag. Den
första gången var för 25 år sedan, 1992.
Sedan 2003 har vi hållit till vid Linnéasjön,
det är nu 15 år i rad. Trippeljubileum.
Samling på simhallsparkeringen i Nybro
vid 09.00 för en vandring på 2 timmar.
Ledare är Ulf Edberg. Ingen anmälan.

Mån 20 mars Årsmöte
Se kallelsen på s. 12 i Fågelbladet 1-17.
Tors 30 mars Ugglekväll i Nybro
Samling 20.00. Åter före midnatt. Vi åker
till ett ställe nära Nybro där det finns chans
att höra ugglor. Ledare är Ulf Edberg.
Ingen anmälan.

Sön 21 maj Ryningen
En mycket populär utflykt. Samling i
Emmaboda 05.30 och i Nybro 06.00. Åter
på e.m. Ledare är Ulf Edberg (0481-159
23). Anmälan senast 19/5.

Mån 3 april Ugglekväll i Emmaboda
Samling 18.30 vid Runes mack i Långasjö.
Slut före midnatt. Vi åker till ett bra ställe
för att lyssna på ugglor. Ledare är Torgny
Berntsson. Ingen anmälan.

Sön 4 juni Ölandstur
Det här är samma gamla klassiska
Ottenbytur som alltid, men nu med ett nytt
namn. Målet är att nå Ottenby och höra
sommargyllingen. Det kan bli en del stopp
längs västra sidan på nerresan.
Samling i Emmaboda vid 05.00 och i
Nybro vid 05.30. Åter på e.m. Ledare är
Torgny Berntsson (070-5350864).
Anmälan senast 2/6.

Lör 22 april Kulla och Smedjevik
Det är Kulla utanför Flerohopp i Madesjö
fg som avses (ibland skrivet Kulla/M för
tydlighets skull). Först går vi runt byn, sen
åker vi till Stensjön och så avslutar vi med
att Tove bjuder på kaffe och bullar. Ledare
är Sverker Petersson. Samling i Emmaboda
05.30 och i Nybro 06.00 för att vara i Kulla
ca 06.25. Ingen anmälan.
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