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LEDARE
VINTRIG VINTER
Klimatanalytiker hit och dit, på 80-talet
trodde man att vi var på väg mot en ny
istid. I skrivande stund känns det så; inte
lätt för SMHI ge långtidsprognoser i detta
nyckfulla väder som denna vinter. Bättre
dock för återstoden vinterfåglar, främst
finkar, som har som här decimerats av bl.a.
gulknoppsjukan. I somras fick mina
grönfinkar fram 2 kullar, som mest kunde
jag räkna in 30 här hemma. På senhösten
fanns här många sjuka som mest höll till på
marken, de flesta dog tyvärr, senare hittade
jag domherrar, någon stenknäck och
t.o.m. gråsiskor som gick samma bittra
öde till mötes.
Långvarigt ruskväder är inte bra för våra
fröätande finkfåglar. Mesar och övriga
matgäster verkar inte ha smittats, i vart fall
inte här hemma.

Nu i det tjocka snötäcket är det åtgång på
solrosfrö, gäller fylla på. Många
stenknäckar kommer på besök,
koltrastarna är förtjusta i hundmat och
äpplen. Korparna visar akrobatiska
flygövningar, den art man mest får se på
bilskådning utmed vägar genom
skogslandet/kalhyggen annars håller de
flesta arter till vid matningar i samhällen
nu när sjöarna är islagda.
I går var vi ute och letade strömstarar i
s.g.s. hela kommunen, men kammade noll i
det kraftiga vattenflödet, endast ett nytt
årskryss blev det ett par grönsiskor i
matning vid Vissefjärda kyrkogård.
Fortsättning följer i detta års hittills glesa
fågelbestånd, vi träffas nog, tipsar och
delar med oss av aktuella obsar.
Till dess God fortsättning på det nya året.

Vädret har även varit emot oss skådare så
vi fått ställa in ett par planerade utflykter.

Karsamåla 5 februari 2018
Torgny Berntsson, ordförande

REDAKTIONSRUTA
BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG
Så kanske någon tänker angående två av
inslagen i det här numret. Dels gäller det
På resande fot och dels redovisningen av
sjöinventeringen 2017. Båda tar 4 sidor var
i anspråk och tillsammans utgör de en
tredjedel av tidningen.

Jag har fått frågor om varför det inte har
stått något i Fågelbladet om ÖSOF:s
Lusserally och SOF:s V.I.K. Svaret är att
Fågelbladet är i första hand till för
information kring Nybro-Emmaboda
Fågelklubb och lokala nyheter. I mån av
plats har jag ibland tagit med nyheter från
ÖSOF och SOF, men på sistone har det
varit ont om plats. Jag fick t.ex. lyfta bort 4
sidor (bl.a. Om en fågel och En fågellokal)
ur det här numret. Är man medlem i ÖSOF
och/eller SOF så får man all önskvärd
information om deras aktiviteter genom
deras tidningar och hemsidor.

Jag har märkt att jag blir allt mindre och
mindre lockad av att sätta mig vid datorn
och skriva. Det gör att mycket blir
uppskjutet till sista minuten och då blir jag
stressad och sällan nöjd med resultatet. Det
finns så mycket roligare saker att göra än
att sitta framför datorn, där tillbringar man
tillräckligt med tid ändå. Samtidigt vill jag
inte lämna in ett manus som är halvdåligt,
då får man ibland kompromissa.

Nybro 12 februari 2018
Ulf Edberg, redaktör
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EXKURSIONSRAPPORTER
SMÅLANDSARTRALLYT
4-5 NOVEMBER 2017 - Lokalversionen
De båda första arterna var kaja och skata
som satt på fågelmatningen hemma när jag
vaknade på lördagsmorgonen. När jag åt
frukost hade pilfinkarna vågat sig dit. Jag
kikade runt lite när jag hade kört ut cykeln,
men det fanns inga fåglar någonstans. Först
när jag kom bort till Hallandsgatan och
Villagatan fanns där en stor flock med
björktrastar, tyvärr inga andra trastar i
den flocken, men talgoxe, blåmes,
nötväcka, gröngöling, kråka, grönfink,
gråsiska och domherre fanns på samma
ställe.

Paradisgården flög några steglitser förbi.
Hemmavid fanns hela 50 sidensvansar.
Efter lunchen kollade jag obsboken på
hemsidan, mailboxen och Artportalen. Jan
Bertilsson hade haft bläsand, gräsand,
storskarv och sävsparv. Torgny
Berntsson hade haft kanadagås,
storskrake, storlom, ormvråk, ringduva,
ängspiplärka och varfågel. Detlef Singer
hade haft stjärtmes. Kerstin Heidersbach
bidrog med svartmes. Oskar Vartiainen
hade rapporterat sparvhök och bofink.
Derrick Häggqvist hade haft stenknäck.
Lars Karlsson bidrog med mindre
hackspett och tofsmes. Johnny Häggqvist
hade knipa, tjäder och morkulla.

Jag cyklade till Emmabodavägen, där 2
svarta tamduvor flög över, och sedan till
f.d. plankorsningen i Riddaretorp. Därifrån
såg jag 2 sångsvanar i Hagnebo och hörde
en större hackspett. Jag cyklade vidare till
Madesjösjön. På vägen dit såg jag
nötskrika, entita, gärdsmyg,
trädkrypare och korp. I sjön fanns inget
alls, men på andra sidan hördes en
spillkråka. Plötsligt var det fullt med
mindre korsnäbbar i luften. De landade i
varsin grantopp.

Jag cyklade ut till Rismåla och sen till
Idehult. Där fanns det gråsparv. Inget nytt
i Svartegöl eller Linnéasjön, men i
Pukeberg flög en duvhök över ån.
Johnny såg en kattuggla vid stallet i
Rismåla på kvällen. Efter första dagen
hade vi 57 arter.

På vägen tillbaka fick jag kungsfågel,
koltrast, grönsiska och rödhake. Sen tog
jag vägen över Hagnebo till Södra
Bondetorp. Där fanns det gulsparv. En
ensam sidensvans flög över. I
Svartbäcksmåla hördes en talltita precis
utanför reservatet och en strömstare satt i
ån strax nedströms träbron.
Jag cyklade via Skabrodammen till
Simontorp och Spakstorp. Precis innan jag
skulle under järnvägen stannade jag till och
kikade ut på fältet söder om sågverket. Där
gick en svartkråka ihop med grå
artfränder, kajor och starar.

På söndagen tog jag bilen till Dackebosjön.
Där blommade en vitsippa i sjökanten.
Inget i sjön, men orädda bergfinkar på
vägen. Inget heller i Hultebräan, men i
Skärsjön låg det 216 storskrakar. Jag
råkade tyvärr skrämma dem och de flög
över kommungränsen och la sig i
Emmabodadelen av sjön. Plötsligt fick jag
syn på en hane av svärta ganska nära
badplatsen. Han simmade söderut, ungefär
till kommungränsen och dök och kunde
sedan inte återfinnas.
Jag tog mig till Madesjöflyna och fick se
en röd glada som kretsade rakt över mig
på låg höjd.

På vägen till Persmåla satt ett par större
korsnäbbar och lät högt. Vid

Efter lunchen kände jag att en förkylning
var på väg så jag orkade inte köra upp till
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norra delen av Nybro kommun. Istället for
jag till Svartbäcksmåla och gick upp på
slalombacken. Jag hoppades att få se
vitfågel, men det blev ingenting. Sen fick
jag hög feber och blev yr, så jag körde
hem.

turkduva. Anders Helseth såg en
sädesärla. Därmed totalt 70 arter.
Även Willy Eriksson, Bengt Bladh, Marina
Magnusson, Ingemar Karlsson, Bengt
Karlsson, Majlis Bergman, Ronnie
Nederfeldt, Stefan Björn, Göran Cedertorn,
Rolf Jansson och Hans Lundgren
rapporterade in före 18.00 på måndagen
vad de hade haft under helgen. Därmed var
vi 25 personer som bidrog till listan.

På kvällen tillkom några arter via mail,
obsboken och Artportalen.
På måndagen innan jag skulle skicka in vår
lista kollade jag igen och då hade
ytterligare några lagt in obsar från helgen.
Stig Ljungdahl bidrog med råka. Jan
Bertilsson hade kricka. Rodney Foucard
hade ägretthäger (tomtobs!) och
skogsduva. Torgny Berntsson hade
gråhäger och tillsammans med Fabian
Idensjö såg han en pärluggla i billyset när
den tog en skogsmus. Derrick Häggqvist
hade havsörn, Kerstin Heidersbach hade
sparvuggla. Odd Johnsson hade

Som vanligt var det en rad ganska vanliga
arter som inte kom med på listan.
Dubbeltrast, rödvingetrast, orre, järpe
och vitfåglar är exempel på arter som vi
bommade.
Sen var det inte mer att göra än att vänta på
sammanställningen från alla andra klubbar.
Ulf Edberg

SMÅLANDSARTRALLYT
4-5 NOVEMBER 2017 - Totalversionen
Kalmar överlägsna i Allhelgonarallyt i
Småland 2017
Vi har nu fått fram ett slutresultat för
Allhelgonahelgens artrally i Småland, som
bjöd på både värme, regn och dimma.
Samtliga 20 deltagande lokalföreningar har
redovisat både artlistor och antal deltagare,
där klubbarna på Höglandet likt tidigare
tävlar tillsammans. Kalmar OF vinner i år
igen och nu i överlägsen stil på hela 122
arter - vi lyfter på hatten och gratulerar till
ett imponerande resultat! Tvåa blir
Jönköpings Fk med 113 arter och på tredje
plats hittar vi Tjust OF. Mycket glädjande
är också att detta evenemang växer i
omfattning och i år hade vi sammantaget
hela 315 skådare ute i fält under helgen.
Därmed är rallyt i Småland ett av de allra
största i hela landet. Nästa år kör vi igen!
För tävlingsledningen, /Ronny Johansson

Plac Klubb
Arter
1 Kalmar OF
122
2 Jönköpings Fk
113
3 Tjust OF
109
4 Oskarshamnsb. Fk 106
5 Västbo Fk
103
6 Ljungby Fk
100
7 Fk Hultsfred
94
7 Höglandet*
94
9 Växjö Fk
91
9 Tingsryds Fk
91
11 Värnamo Fk
90
12 Vetlanda OK
73
12 Alvesta Fk
73
14 Markaryds Fk
71
15 Nybro-Emmaboda Fk70
16 Nässjö OK
68
16 Skill./Vaggeryds OF 68
18 Uppvidinge Fk
60
* = Aneby, Eksjö & Tranås

ÅSNEN 18 NOVEMBER 2017
Blir tyvärr att ställa in Åsnenturen denna
gång - då regn och ruskväder väntas, men

det går fler 🚂 🚃 🚃 🚃.
Torgny Berntsson
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Skådare
19
25
35
21
14
15
8
24
19
14
11
22
3
14
25
16
13
17

STORA RÖR 2 DECEMBER 2017
Johnny körde från Nybro och Göran och
jag åkte med honom. Det var premiär för
min del på nya Kalmarvägen förbi Karlsro.
I P-fickan före Svinö väntade Torgny och
Rodney. De följde efter oss över bron och
upp till Stora Rör.
Där låg vinden på från sydväst och
snurrade ständigt runt i vindskyddet. En
termometer där visade på nollstrecket, men
kyleffekten av vinden var ganska stor.

Solen värmde inget alls och vissa blev allt
kallare, så de trodde att de skulle frysa fast.
Själv hade jag bara problem med
fingertopparna för jag hade tagit
fingervantar.
Vid halvelvatiden for vi vidare. I
Linsänkan fanns det koltrastar. Vi for till
Färjestadens dämme. Längs vägen var det
gott om ormvråkar på span från upphöjda
positioner.
I Färjestaden fick vi se lite nya arter, t.ex.
skata, blåmes, pilfink, gråsparv och
grönfink. Några gråsiskor satt helt orädda
i vinterståndare bara 3 m från oss. En
tornfalk ryttlade över dämmet.

Det var ganska uselt med fågeltillgången. I
hamnen låg knölsvan, gräsand och
storskrake i varierande mängder. Några
gäss flög förbi bakom vindskyddet. Torgny
bedömde dem som troliga grågäss. Övriga
arter som kryssades var vigg, ejder,
svärta, knipa, storlom, gråhäger,
havsörn, sparvhök, skrattmås, gråtrut,
havstrut, tamduva, ringduva, björktrast,
kaja, kråka och några oidentifierade tysta
finkfåglar.

Vi lämnade Öland och for till Jutebron vid
Lindö. Enda nya arten blev sothöna. Sen
avslutade vi vid Slottsfjärden. Där fanns
kanadagås, rödhake, talgoxe, nötväcka
och råka som var nya arter för dagen. Det
var över lag ganska dåligt med fågel.
Förutom möjligen med gräsänder.
Vid 14-tiden for vi hem.

Vädret var till en början klart, men det
dröjde innan solen orkade upp över
trädtopparna och kunde lysa på hela
sundet. Sedan mulnade det på efter hand.

Ulf Edberg

BILDKVÄLL I NYBRO
4 DECEMBER 2017
Det var i Byahuset i S:t Sigfrid som vi höll
till den här kvällen. Trots lite inledande
strul med överföringskablarna mellan
digitalkanonen och laptopen, så kunde vi
dra igång bara några minuter efter utsatt
tid.
Det var 3 personer som visade 20 bilder
var, förutom jag även Stig Ljungdahl och
Göran Cedertorn. Göran hade en del frågor
om vad som fanns på bilderna. En bra
strategi att försöka få svar nu när det fanns
flera skådare på plats och bilderna kom
upp på den 2 x 2 m stora duken.
9 personer fanns på plats och
avslutningsvis bjöds det på fika.
Tack till alla som kom, till alla bildvisarna,
till Lisbeth Edberg som bjöd på fikat och

En av bilderna som visades. Järnsparv.

till Jan Edberg som körde hem och
hämtade en ny laptop som passade till
projektorkabeln.
På hemvägen fick jag se ett rejält stjärnfall
på den nattsvarta himlen.
Ulf Edberg
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STRÖMSTAREDERBY
14 JANUARI 2018 – Nybroversionen
Tyvärr blev jag förkyld en dryg vecka före
derbydagen, men jag hoppades bli frisk i
tid. Dessvärre gick det åt fel håll och när
jag pratade med Johnny om derbyt några
dagar före så nämnde jag att jag nog inte
kunde ta Bolanders bäck. Det skulle
Derrick göra sa Johnny då.
Göran var bortrest, men Stig lovade att ta
S:t Sigfridsån från Käringagölen till
Skabro samt Thebacken.
På fredagen hörde Majlis Bergman av sig.
Hon och Ronnie Nederfeldt ville gärna se
lite bra lokaler, så jag bad Johnny kontakta
henne under lördagen.
På söndagen var Johnny, Sverker, Majlis
och Ronnie på gamla klassiska lokaler som
Ullefors, Uddevallshyltan och Alsterbro
utan att se en enda strömstare. Inte heller i
Kulla eller Flerohopp fanns det någon, men
vattenföringen var som rena vårfloden sa
Johnny. Det enda stället som de hittade
strömstare på var vid gamla
möbelfabriken i Sandslätt. Där fanns en.
I samband med att Johnny åkte till jobbet i
Kosta så kollade han Vapenbäcksån vid
flygrakan. Där fanns en strömstare.

Derrick kollade Bolanders bäck från
Rismåla göl till Linnéasjön och såg en
strömstare nedströms utloppet ur Flyebo
damm. Dessutom kollade han i
Svartbäcksmåla mellan träbron och
cementrörsbron och såg två där. Han hade
även 2 i Skedebäckshult och 2 i
Flemmingeland. Totalt 8 för hans del.
Stig hittade en vid cementrörsbron i
Svartbäcksmåla, förmodligen en av de som
Derrick såg. Ingen i Thebacken. Lars
Karlsson tipsade om en vid stenvalvsbron i
Skabro, men Stig kunde inte återfinna den.
Själv nöjde jag mig med att kolla
Lindåsabäcken mellan Österängs våtmark
och Pukeberg, men jag hittade ingen. Det
var nog ett dumt beslut att ge sig ut när jag
var förkyld, för efter det fick jag en
besvärlig rethosta.
Totalt fick vi ihop 10 ex. Ett av de bästa
resultaten på länge. Typiskt nog fanns de
flesta på sådana ställen där det brukar vara
för lite vatten och inte många där de brukar
återfinnas, detta p.g.a. de höga flödena.
Ulf Edberg

STRÖMSTAREDERBY
14 JANUARI 2018 – Emmabodaversionen
På årets Strömstarederby i Emmaboda var
vi 11 deltagare. Anders B tog norra delen
av Lyckebyån från Kårahult, Åfors och
Boda. Han hittade 1 ex i Hultakvarn.
Lars J, Rodney F, Frank A och Torgny B
tog från Stekaremåla till Getasjö och fann
där 0. Oskar V, Jan B och Bengt K gick
Lindås, Gusemålabäcken, Bjurbäcken och

Törsbokvarn och hittade 1 ex vid
Tornborgs.
Dan J, Gerd J och Rolf J besökte Linnefors
och Fur och hittade 0 ex.
Vi fick alltså se oss som förlorare med 2–
10 till Nybro. Vi tackar för god match.
Torgny Berntsson

BILDKVÄLL I EMMABODA
29 JANUARI 2018
Det var totalt 15 personer som hade tagit
sig till Folkets hus i Emmaboda den här
kvällen för att se på bilder från 2017.
Ulf var först ut och visade bl.a. en del från
det gångna årets klubbexkursioner.

Därnäst stod Oskar på tur och det var
endast bilder från Emmaboda kommun.
Sedan var det dags för lite fika och till sist
visade Anders B bilder från en resa till
södra Serbien.
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ÖLÄNDSKA HAMNAR
3 FEBRUARI 2018
På grund av det ihållande snöovädret så
hoppade 4 anmälda deltagare från
Emmaboda av. Då återstod bara jag själv
som var exkursionsledare och Johnny.

Även ner till Bläsinge hamn var det plogat,
men med tanke på blåsten så var det risk
för att vägen skulle dreva igen.
Parkeringen var inte plogad, men vi
spårade själva.
I hamnbassängen låg lite knipor, viggar
och storskrakar.
Norr om fiskarbodarna fanns det 6
gråhägrar, mängder med gräsänder och
en brunand i en viggflock.
Här såg man bara ut till udden och sedan
stod den mörkgrå väggen av dimma.

Johnny tyckte inte att vi skulle slösa med
dagsljuset, så han hämtade mig en timme
före utsatt tid i Fågelbladet och vi åkte raka
vägen till Gårdby hamn.
Det hade snöat minst lika mycket på östra
Öland som hemma i Nybro. Dessutom var
det inte så bra plogat överallt. Tur då att
Johnnys Dacia Duster har en tung motor,
fyrhjulsdrift och rejäl markfrigång.

För att slippa köldfaktorn från nordan gick
vi till södra viken, men där var det bara
knipor, så vi åkte vidare.

På vägen ner till Gårdby hamn stannade vi
till vid gården och där fanns det mängder
med gulsparvar och pilfinkar. Bland
dessa fanns en hane bofink. Här såg vi
också kajor och en skata.
Sen mötte vi snöplogen och det var precis
att den kom förbi när Johnny höll ut så
långt det gick mot en mur.

Nu for vi söderut och eftersom det var dags
att fika så stannade vi vid Frösslundabäcken. Där var det inte plogat, men vi
chansade på att vägen låg där den brukar.
Någon strömstare såg vi inte till i det
höga vattenflödet. Däremot gick en trana
på ett fält söder om Gårdby.
I Gräsgård flög 2 korpar förbi.

Framme i hamnen var det inte plogat, så vi
fick spåra. En havsörn flög iväg när vi
kom. Det var helt öppet vatten och vi
kunde kryssa vigg, knipa, storskrake,
storskarv, skrattmås, fiskmås, gråtrut
och havstrut. På en fågelmatning fanns
bl.a. en gråsparv och en talgoxe ihop med
mängder med pilfinkar.

Sen körde vi tills vi var framme på
parkeringen i Ottenby. Där fanns
knölsvan, sångsvan, snatteränder, en
skedandhane, salskrake, småskrake och
en tofsvipa som kurade på en liten gräsö
bland några änder. Några ängspiplärkor
flög förbi och ibland dem en mycket
mörkare fågel med mörka ben; en
skärpiplärka.

Tyvärr var sikten inte den bästa. Man såg
max ett par hundra meter, sen var det en
vägg av dimma. Man kunde se hur havet
ångade i kylan och dimman blåste in över
land som snöfall.
Snöfallet och nordanvinden höll i sig hela
tiden som vi var på Öland.

På vägen upp till Kungsgården såg vi bl.a.
björktrast, koltrast och kråka.
I Grönhögen satt det tamduvor på en
byggnad och i Gynge hittade vi en råka.
Sen for vi genom Färjestaden tillbaka till
Nybro.
Artlistan blev inte så lång, men vi fick en
del nya årskryss.

4 grågäss flög förbi söderut, annars hände
det inte så mycket och efter en halvtimme
tröttnade vi och for vidare till Bläsinge
hamn.

Ulf Edberg
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KALLELSE
ÅRSMÖTE 2018
Härmed kallas alla medlemmar i NybroEmmaboda Fågelklubb till årsmöte i Nybro
scoutstuga måndagen 19 mars 2018
klockan 18.30.
Efter årsmötet (ca 19.00) visar Åke
Liljegren naturbilder från Pantanal i
Brasilien.
Som avslutning bjuder klubben på fika.

Stadgeenlig dagordning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

Vägbeskrivning: Stugan ligger vid Flyebo
damm. Från Emmabodahållet tar man
västra infarten från rv 25 och följer
Madesjövägen under järnvägen, förbi
bilprovningen och rakt igenom rondellen
på Jutarnas väg. Vidare förbi Schenker,
genom kurvan på Norra vägen och igenom
trafikljuset på Sveavägen mot Kalmar.
Sedan är det första höger efter trafikljuset
(Algatan) och sedan höger igen (Kungshallsvägen) som man följer ända tills den
tar slut.
Samåkning från Runes på Stenvägen i
Emmaboda vid 17.45.

§8
§9
§10
§11
§12
§13

Val av mötesordförande
Val av två justeringsmän
Fråga om mötets behöriga utlysande
Styrelsens årsberättelse och
räkenskapsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande och tre
styrelseledamöter på 2 år
Val av revisorer och
revisorssuppleanter på 1 år
Val av valberedning på 3 år
Bestämmande av årsavgiften 2018
Ärenden som styrelsen beslutat
förelägga årsmötet
Av medlem framställt förslag som
styrelsen tagit ställning till
Övrigt (får ej leda till beslut)

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

TACK

PUFF

ALLA GÅVOGIVARE

FÅGELBLADET SOM PDF-FIL

I samband med att man betalar in sin
medlemsavgift (80 eller 90 kr) så är det
många som avrundar till 100 kr jämnt. Vi
tackar för alla dessa gåvor.

Ända sedan decembernumret 2007, alltså
för 10 år sedan, har det gått att få
Fågelbladet som pdf-fil istället för som en
tryckt papperstidning för dem som har valt
det. Ännu har ingen nappat på det.
På vår hemsida www.nefk.nu publiceras
pdf-filen en månad efter det att tidningen
har getts ut. Väljer man däremot att
prenumerera på Fågelbladet som pdf-fil så
får man det till sin e-postadress samtidigt
som papperstidningen ges ut.
För att byta från papperstidning till pdf-fil
så hör man av sig till styrelsen på adress
nybroemmabodafk@yahoo.se
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INVENTERING
SJÖINVENTERINGEN 2017
Bakgrund
1987 genomförde ÖSOF en inventering av
häckfågelbeståndet i 60 sjöar i östra
Småland på Länsstyrelsens uppdrag. 30
ornitologer från 4 klubbar deltog. Sjöarna
fördelade sig på 13 vattensystem. 13 sjöar i
Emmaboda kommun och 9 sjöar i Nybro
kommun ingick i studien.

Jan Bertilsson inventerade norra Törn,
Grimmansmålasjön och Rostockasjön.
Hans Lundgren var inventeringsansvarig
för mellersta Törn, Gransjösjön och
Tomeshultagölen.
Ulf Edberg inventerade Hultebräan,
Skärsjön, Virkesjön, Derasjön,
Orranäsasjön och Boasjö.

Inventeringen upprepades 1997 i Nybro
och Emmaboda kommuner av NybroEmmaboda Fågelklubb. Meningen var att
samtliga 22 sjöar inom vårt område skulle
återinventeras, men av olika anledningar
föll 5 sjöar bort, det var Gransjösjön,
Tomeshultagölen, Torsjön, Brunnsjön och
Boasjö. Resultatet presenterades i
Fågelbladet 2-99.
Det var återigen meningen att samtliga 22
sjöar inom vårt område skulle inventeras
2007, men ånyo skedde en del bortfall
p.g.a. diverse orsaker. Sjöarna som inte
blev inventerade 2007 var Torsjön,
Brunnsjön, Yggersrydssjön, Åsjön,
Stensjön och Möcklasjö. Inventeringstillfällena var minst 3 fördelade över
häckningssäsongen. I Nätterhövden,
Sidlången och Flaken användes båt.
Redovisat i Fågelbladet 2-08.
2017 genomfördes en fjärde inventeringsomgång och den här gången var det
Brunnsjön, Torsjön och Ödevaten som inte
alls blev inventerade. I Yggersrydssjön,
Åsjön, Stensjön (Bäckebo) och Möcklasjö
gjordes mindre inventeringar och i Törn
inventerades bara den norra och mellersta
delen. Siffrorna för Törn är därför inte helt
jämförbara.

De sjöar som ingår i inventeringen är (se
läge på kartan):
1) Flaken, 2) Skepen, 3) Nätterhövden,
4) Sidlången, 5) Törn, 6) Brunnsjön,
7) Torsjön, 8) Ödevaten,
9) Grimmansmålasjön, 10) Rostockasjön,
11) Gransjösjön, 12) Yggersrydssjön,
13) Tomeshultagölen, 14) Hultebräan,
15) Skärsjön, 16) Virkesjön, 17) Derasjön,
18) Orranäsasjön, 19) Åsjön, 20) Stensjön,
21) Boasjö och 22) Möcklasjö.

Torgny Berntsson och Rodney Foucard har
inventerat Flaken, Skepen, Nätterhövden
(med Lillsjön vid Guttamåla) och
Sidlången.

Åsjön (nr 19) består av delarna Oppfjärden
och Nerfjärden och är en breddning av
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Alsterån. Stensjön (nr 20) ligger i Bäckebo
f:g strax söder om Arbåga i Högsby k:n, ej
att förväxla med Stensjön i Madesjö f:g
nordost om Gadderås.

sagt, märke till att endast delar av Törn har
inventerats 2017.
Av övriga sjöar minskar Flaken mest (-54).
Där saknas 11 arter av de 17 som hittades
2007. Märkbarast är -5 par kanadagås, -2
par storspov och -5 par skrattmås.

Sjö 1-4 ingår i Nättrabyåns vattensystem,
5, 8-10, 12-13 och 15 i Lyckebyåns
vattensystem, 6-7 i Halltorpsåns
vattensystem, 11, 14 och 16 i Hagbyåns
vattensystem, 17-18 i Ljungbyåns
vattensystem och 19-22 i Alsteråns
vattensystem. Sjöarna är mellan 0,5 och ca
2 km² utom Törn som är 7,58 km² och det
är viktigt att minnas vid jämförelser.

Hultebräan och Skärsjön minskar båda
med 29 p. Vid Hultebräan har kanadagås
ersatts av grågås, 2 par storskrake, 2 par
drillsnäppa och 3 par fisktärna har
försvunnit. Sjön drabbades hårt av Kalmar
kommuns rekordstora vattenuttag
torrsommaren 2017. Skärsjön har tappat 1
par sångsvan, 5 par gräsand, 2 par
skogssnäppa och havstrutparet.

Fågelarterna har fått olika skyddsvärdespoäng enligt följande (samma som 1987
och 1997):
5 poäng: storlom, skedand, brun kärrhök,
fiskgjuse, lärkfalk, trana.
4 poäng: gråhäger, vattenrall, rörhöna,
storspov.
3 poäng: knölsvan, vigg, storskrake,
sothöna, tofsvipa, rödbena.
2 poäng: skäggdopping, kricka, knipa,
skogssnäppa, skrattmås, fisktärna.
1 poäng: kanadagås, gräsand,
enkelbeckasin, drillsnäppa, fiskmås,
gråtrut.
Sångsvan (5p), grågås (1p) och havstrut
(3p) är nya 2007.

Skepen minskar med 23 p. Där är förlusten
av 2 par trana och 3 par drillsnäppa mest
kännbar.
Sidlångens -13 p beror främst på tappet av
1 par gråhäger och 1 par trana (-9 p).
Störst minskning står gräsand för (-42 par).
Kanadagåsen minskar med 20 par. På
dessa båda arter förekommer det jakt.
Övriga arter ligger inom felmarginalen,
men knipa, storskrake, trana och
drillsnäppa har stora minskningar.
Knipan finns talrikt utmed kusten och
tranan har möjligen bytt till andra lokaler,
för den verkar hålla sin numerär i inlandet.
Storskrake och drillsnäppa minskar över
hela södra Sverige.

Metodik
Sjöarna har besökts minst 2-3 gånger under
häckningstid. Alla observationer med
häckningsindicier har noterats, det kan
vara allt från par i lämplig miljö till kläckta
ungar. Exempelvis kan det vid första
besöket finnas 3 ruvande fiskmåsar, vid
andra besöket 2 ruvande och vid sista
besöket har bara ett bo gett ungar. Då är
det ändå 3 par som anges eftersom 3 par
påbörjade häckning.

Knölsvan, skedand, skäggdopping, brun
kärrhök, vattenrall, sothöna, rörhöna,
tofsvipa, rödbena, storspov och havstrut
finns inte längre häckande vid de
inventerade sjöarna. De som har försvunnit
sedan 2007 är gråhäger (från Flaken och
Sidlången), storspov (från Flaken),
skrattmås (från Flaken) och havstrut (från
Skärsjön). Vigg fanns endast i Törn 2007
och där är inte den södra delen inventerad
2017. Där fanns 5 par storskrake 2007 och
möjligen finns arten kvar där.

Kommentarer
Det är endast Virkesjön och Gransjösjön
som har ökat sin poäng sedan 2007.
Nätterhövden och Tomeshultagölen fick
precis samma poäng som senast och övriga
sjöar minskar. Lägg dock, som tidigare

De enda arterna som ökar är grågås (+7
par) och fiskmås (+10 par).
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FAVORITER I REPRIS
PÅ RESANDE FOT

Ur Fågelbladet 1-88

BULGARIEN
Under sista veckan i augusti var jag nere vid en bulgarisk semesterfabrik vid Svarta
havskusten. Namnet på fabriken var Slancev Brjag (= Sunny Beach) och på en yta av
Hanemålaområdets i Nybro var 110 hotell inklämda med plats för 30 000 turister. För
tillfället fanns ca 20 000 på plats av vilka 95 % var östeuropéer. Av västeuropéerna var
västtyskarna flest. Vi nordbor utgjorde något hundratal medan engelsmännen var något
färre. (Engelsmännen kändes igen på sin totala avsaknad av pigment.) Dragplåstret var
givetvis den väldiga sandstranden och det behagliga, lätt salta, vattnet.
Från stranden kan meddelas att det var trångt, men väldigt rent och snyggt, att
vindsurfingbrädan har kommit till Bulgarien fast ingen kan behärska den och att
Östeuropa har betydligt fler överviktiga personer än Västeuropa. Åtminstone drar de sig
inte för att visa sig. På vågorna dansade skrattmåsar, gråtrutar, kentska tärnor och
svarttärnor. En flock på 150 vita storkar passerade ovanför alla badande turister, men
jag är övertygad om att jag var den ende som lade märke till dem.
Det var lätt att ta sig ut ur fabriksområdet, då det var långsmalt och låg utefter stranden.
Bara 200 meter från hotellet låg åkrar och där vallade herdarna sina får och getter. Med en
förnimmelse av spänst genomforskades markerna bakom beachen m.h.a. en löjligt liten
hyrcykel. Sommarens sol hade gjort landskapet brunt och torrt, men jag tycker ändå jag
kunde se en hel del. Vid en gård satt en härfågel, ute i ett starrkärr svarthakad
buskskvätta, intill vägen syntes gulärlor, obestämda stenskvättor, rapphöns,
törnskata, sisel, större hackspett, murödla, turkduva, m.m. Från en stolpe vakade en
ormörn och högt uppe i det blå kretsade 3 rovfåglar av något slag.
Mot slutet av resan kom jag i kontakt med lite fuktigare inlandsmiljöer. Där var fågellivet
rikt och i grunda saltdammar såg jag [grå]häger, silkeshäger, skärfläcka, styltlöpare,
svarthalsad dopping, rörhöna, obest. Tringavadare, flera änder och snok (samma art
som vår fast brun). Intill jagade brun glada och aftonfalk.
Under en flodtur fick jag tillfälle att beskåda sådana lysande juveler som biätare (något
tiotal) och kungsfiskare. De befann sig nära båten och färgspelet är verkligen något att
tänka tillbaka på när man sitter och skriver Fågelblad i vintermörkret.
Mats Hansson
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 1-98

REVSUDDEN 16 NOVEMBER 1997
Att vara ledare för en utflykt till en plats man aldrig tidigare besökt kan bli givande. Trots
tilltagande snålblåst var ett stort gäng med många proffs samlade ute på Revsudden denna
morgon. I vindskyddet finns en bok där obsar noteras, det är intressant att läsa vilka arter
som passerat. En fin obs var när 2 storlommar och en smålom flög norrut i tät formering.
Ejderflockarna avlöste varandra, en flock bläsänder hängde med.
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En flock vinterhämplingar slog ned i strandvegetationen. Några siskor höll till bakom
vindskyddet, både grön- och gråsiska och även snösiska.
Den nordliga vinden och den isande kylan blev besvärande. Jag föreslog att vi kunde vara
nöjda med vad vi sett, men några ville stanna till klockan 10. En påstod att bredstjärtad
labb brukade passera då och mycket riktigt, 11 minuter före 10 kom en tungt flaxande
efter ett ejdersträck.
Då vi ändå var i krokarna beslöt vi att åka vidare upp till Timmernabben, närmare bestämt
Danska varvet, där en rosaryggad pelikan höll till. Detta är en art som ej tidigare setts i
Sverige, jag har dock sett arten i Gambia 1972.
Torgny Berntsson
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 1-08

BERGKVARA HAMN 24 NOVEMBER 2007
Vi började med att spana av Kyrksjön i Vissefjärda och fann över 200 gräsänder, en
mycket bra siffra!
Såg fyra turkduvor, alla på TV-antenner, när vi åkte genom Bergkvara.
Hamnskådandet gav först mer än 200 viggar i den vasskantade lagunsjön invid
småbåtshamnen. Många gräsänder och storskrakar förstås, hägrar och några sothöns.
Ringduva, rödhake och gärdsmyg sågs eller hördes.
Efter att ha passerat den i stort sett fågeltomma innerhamnen fortsatte vi till gamla
badplatsen som är en mycket bra utsiktsplats. I söder betydligt mer än 300 viggar
tillsammans med några eleganta småskrakar och även här gräsänder och storskrakar i
stor mängd. En snösparv sträckte över och en ängspiplärka flög upp från tångvallarna.
Dagens enda havsörn störde andflockarna en stund. Ett 20-tal sidensvansar svirrade
förbi.
Hemma igen kollade vi Kyrksjön från ”plattan” i Klättorp och såg en duvhök snabbt dra
över i väster.
Vid Törestorp sågs en storlom nästan färdigklädd för vintern. Fin obs för nu var solen
framme och Törn låg blank som ett golv. Dagens utflykt gav 40 arter.
Jan Bertilsson

INFORMATION
NY HEMSIDA OCH FORUM
Fågelklubbens hemsida finns fortfarande
på adressen www.nefk.nu, men den har fått
en ny layout och lite nytt innehåll.

Naturskyddsföreningen, så formatet kanske
känns bekant.
En ny flik på hemsidan är Forum. Där kan
man registrera sig och diskutera olika
ämnen.

Numera drivs hemsidan med WordPress
som flera andra hemsidor använder, t.ex.
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PÅ RESANDE FOT
DREVFJÄLLEN 1–14 JULI 2017
Sedan jag började fjällvandra själv 1997
har det blivit ett nytt fjällområde varje
sommar. Till slut blir det lite värre att hitta
nya områden att vandra i, men än finns det
några kvar. Ska man sedan ha ytterligare
krav, så blir det värre.
I år hade jag begränsat med tid (2 veckor,
1–14 juli). Oftast brukar jag vara borta
minst 3 veckor. Ibland har jag rest före
midsommar, men ska man till de
nordligaste delarna brukar man få vänta till
skiftet juni/juli och då kan det ändå vara
vinter på de nordliga högfjällen.

hamnade under en grov tall. I den tallen,
skulle det visa sig, bodde ett par
björktrastar och jag kunde på nära håll
följa deras vardagsbestyr. När det kom
kråkfåglar (kråka, kaja, skata och
nötskrika fanns på campingen) tog de
hjälp av sina björktrastgrannar i tallen
intill och jagade bort inkräktarna. Även
större hackspettar, skrattmåsar och
ekorrar jagades bort med frenesi. Varje
skymning satt hanen och sjöng en stund
tills det var mörkt. Björktrastsång har sina
fina inslag den också.

Eftersom jag inte ville lägga onödig tid på
dit- och hemresorna, så tänkte jag besöka
de närmsta fjällen som jag inte hade
vandrat i. 2013 Gick jag från Sälen
(Sveriges sydligaste fjäll ligger i
Transtrandsfjällen som också kallas
Sälenfjällen) till Mora. 2013 gick jag även
från Grövelsjön söderut till Drevdagen.
Mellan Drevdagen och Sälen ligger
Drevfjällen och Fulufjället. Det var dit jag
åkte i somras.

Den 4/7 tog jag bussen mot Grövelsjön,
men hoppade av i Idre. När vi passerade
Särnaheden, norr om Särna, flög det över
en obestämd storfalk. Falken flög ut på ett
hygge med en speciell torraka, där den
anföll två järpar. Den ena järpen satte sig
karaktäristiskt intill stammen, medan den
andra blev jagad av falken tätt över
marken. Mest troligt var det en jaktfalk
(stor kontrast mellan täckare och pennor på
vingarnas undersidor). Jaktfalk häckar i
Njupeskär, 18 km åt SV.

Jag lämnade Nybro på morgonen lördagen
1 juli och ankom Mora C på kvällen. Det
var en riktig värmebölja när jag kom fram.
Ovanligt för att vara i Mora. Där har jag
varit ett 10-tal gånger och oftast är det
kyligt.
Det visade sig att bussarna på de mindre
linjerna inte gick på helgerna under
sommaren och till vardags var det
beställningstrafik. Dessutom skulle ett
djupt lågtryck med tillhörande regnväder
passera under söndagen och måndagen.
Eftersom jag hade lite buffertdagar
inplanerade så väntade jag i Mora till
tisdagen 4/7.

Efter ett par timmars väntan kom den
anslutande förbeställda bussen. Det var en
12-personers buss, men bara jag som åkte
med. Tjejen som körde var i min ålder.
Hon släppte av mig vid vägskälet inne i
Drevdagen där jag började min vandring.
Jag tog den östra vägen och gick förbi lite
gles bebyggelse tills asfaltsvägen slutade
vid en skoterterminal. Där var det öde så
här års. Där fanns också en stor
informationsskylt om Drevfjällens
naturreservat.
Jag gick förbi en bom på en skogsbilväg
och följde den. Efter hundra meter kom jag
in i reservatet.
Från den stora myren intill Drevdagen
hördes ett par småspovar ropa.

På ”min” tältplats hade det blivit
husvagnsplats, så jag fick leta upp en ny
plats att tälta på. Det föll sig så att jag
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Efter några kilometers vandring kom jag
till ett vindskydd där jag lagade lunch. Det
var nästan helt tyst.
Skogsbilvägen gick vidare söderut genom
granskogen. Ibland kom en höjd och ibland
en myr eller liten bäck, men mest var det
bara skog. Det var först efter 8 km som det
ändrade sig lite mer. Då tog vägen slut och
en inhägnad säterplats visade sig. Det var
Lekåsen. Där fanns några stugor och betat
landskap på ca 2–3 ha. Där satt en nordlig
gulärla (thunbergi) och en bergfink sjöng.

Den första fågeln jag fick se var helt
oväntat en gråhäger! Den flög mot norska
gränsen som man såg 4 km västerut.
Nu vidtog en böljande högslätt i några km.
Det var ganska stenigt och berget gick ofta
i dagen. Emellanåt låg det några smågölar
utmed leden och där fanns ljungpipare,
småspov, storspov, rödbena,
ängspiplärka och stenskvätta.
Det var hela tiden en ganska hård medvind,
men mer sällan kom ett par regnstänk.
När jag var på högsta punkten mötte jag en
österrikare som gick nästan utan packning.
Han blev intresserad av min vandringsstav
där jag har bränt in alla sträckor jag har
vandrat. Han hittade Hallstatt – Hoher
Dachstein där jag gick 2008. Det visade sig
att han var därifrån! Vilket fantastiskt
sammanträffande. Han hade lämnat
hemmet i början av april och gått genom
hela Tyskland och Sydsverige. Hans mål
var Nordkap. Han bodde i rastskydd och
köpte mat efter vägen.
Jag bekräftade att det fanns ett vindskydd
strax söder om Flötningen och beskrev
exakt läge för det.

I ett väldigt brant motlut utanför
inhägnaden låg en raststuga. Där började
också en stig som gick västerut i 4 km.
Nu gick man ganska mycket uppåt och
landskapet öppnade sig med stora myrar
som var ganska hyfsat spångade.
Strax före kl. 21 kom jag fram till IdPerssätern. Det var en nedlagd fäbodvall på
några ha som höll på att växa igen.
Huvudbyggnaden var raststuga. Här var
det ganska myggigt. Det skymde på fort
och blev en frostig natt.
Onsdagen 5/7 vaknade jag i gryningen och
åt frukost. Sedan vandrade jag söderut.
Efter 3 km kom jag till norra änden av
Drevsjön. Där låg en mindre raststuga. Det
blåste nu en kall nordan och regnet hängde
i luften.
Vandringsleden gick uppe på en ås
parallellt med sjön i 4 km. Sedan var man
framme vid Drevfjällsstugan. Där stannade
jag för en matpaus. Här ändrade skogen
karaktär och det blev betydligt mindre
barrskog och mest fjällbjörkar. Det var ett
riktigt blomsterparadis runt stugan. Man
kunde också höra olika fåglar, som t.ex.
rödvingetrast, gärdsmyg och rödhake.
Plötsligt satt en härmsångare (!) mitt uppe
i alltihopa.

Österrikaren berättade om en fransman
som han kände som hade lämnat
Grövelsjön i mitten av maj för att gå till
Nordkap, men han mötte för mycket snö i
höjd med Kebnekaise. Jag kunde då
informera om att det var en sen vår och
mycket snö kvar i de norra fjällen.
Vandringsleden började luta svagt ned och
man kunde skymta trädgränsen. Där mötte
jag den andra vandraren på hela tiden. Nu
kom skogen mer plötsligt än på andra sidan
Drevfjället. Det var 4 km kvar till byn
Gördalen i botten av dalgången med
samma namn. Plötsligt blev det en mycket
kraftig medlutning och den höll i sig i ca 3
km. Man gick nu i en blandskog med
mycket gran. Jag tyckte mig se en skymt
av en lavskrika. Det var väldigt stenigt
och mycket rötter. Riktigt ansträngande för
fötter och knän.

Strax efter stugplatsen började stigningen
upp på kalfjället. Fjällbjörkskogen blev allt
glesare och till sist var det inga träd alls.
Då kunde man se Städjan och Nipfjället
norr om Idre i norra horisonten.
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Vid ett tillfälle hade man en vy rakt österut
över dalgången till Fulufjället på östra
sidan om dalen. Det är ett lite högre fjäll än
Drevfjället, med en nästan lodrät
uppstigning.
Sista kilometern var relativt platt med
granskog som övergick till blomsterhagar
invid Görälven.
När man hade gått över gång- och
skoterbron var man framme i den
undangömda byn Gördalen.

11.00 kom samma buss som jag åkt med
till Drevdagen och det var samma tjej som
körde. Hon var lite konfunderad över
körordern från Dalatrafik. Det skulle bara
ta 45 minuter att köra den dåliga slingriga
vägen till Särna och dessutom var det
vägarbeten. Sen skulle hon släppa av mig
vid biblioteket, men någon sådan hållplats
fanns inte i Särna, så hon körde mig till
campingen.
På Särna camping bodde jag till lördagen
8/7. Där var det smålom, storspov,
fisktärna, skrattmås och drillsnäppa vid
Österdalälven. När jag gick till
Morabussen såg jag en nötkråka.

Från Gördalen går en 4 mil lång bilväg
runt Fulufjället till Särna. Man kan också
åka söderut i 4 km till norska gränsen och
via Norge nå Sälenfjällen.
Jag gick till campingplatsen, som var öde
så här års. Det är annorlunda på vintern då
många från Dalarna och Norge åker skoter
här. Jag pratade med damen som skötte
campingen och hon sa att det var en
mycket värre stig upp på Fulufjället. Jag
kände att jag inte hade tränat som jag
borde inför den här vandringen och kanske
kunde orka 3–4 dagar till, men då skulle
jag vara mitt ute på Fulufjället.
Vädret skulle inte heller bli något vidare,
så jag beslöt att spara Fulufjället till ett
senare tillfälle.

I Mora campade jag till 13/7 då jag åkte
hem. Under tiden såg jag en
småskrakhona med ungar, kanadagäss,
drillsnäppa och sävsparv vid
Österdalälven. Smålom och morkulla flög
över tältet på nätterna. Större korsnäbb,
nötkråka, trädkrypare, tofsmes,
grönfink och svartvit flugsnappare med
ungar fanns på campingen. Sen kunde jag
följa björktrastarna lite till, men de hade
det tufft i den kalla julimånaden. På
dagarna regnade det mest och på nätterna
var det nära 0-gradigt. Sista natten var det
frost. Hemma var det samtidigt en varm
och torr julimånad! Vilka kontraster på
bara 60 mils avstånd.

Jag ringde till Dalatrafik och beställde en
buss till torsdagen 6/7. Den skulle komma
vid 11.00 till Gördalen 1:20. Var låg det?
Jag fick fråga i byn. Det fanns sedan några
år tillbaka ingen busshållplats längre, men
en man som klippte gräset trodde att det
var vid bystugan, där busshållplatsen hade
legat förut. Mannen berättade att han var
en hängiven skoteråkare och väntade på
första snön. I år hade de kunnat åka till 15
maj. Som mest hade de haft 2 m snö.

Det blev inte så många mil vandrade (bara
3,5 av planerade 12), men bäst att ta det
säkra före det osäkra. Nu fick jag göra det
som jag behövde bäst också, nämligen ha
lite semestervila efter en intensiv vår med
fågelinventeringar.
Nu har jag redan planerat in
vandringsträning under våren 2018 så jag
ska orka med att vandra i 3 veckor nästa
sommar. Man får hoppas att jag slipper
problem med knäna och hälsenorna, något
som jag drabbas av emellanåt.
Vart ska jag ta vägen nästa gång?

Efter en tältnatt var jag uppe tidigt för att
inte missa bussen. I Gördalen såg jag
fjällvråkar, mängder med ladusvalor,
sädesärla, svarthätta, lövsångare och
bofink.
Vid vandringsleden träffade jag ett ungt
schweiziskt par som pratade italienska med
varandra och engelska med mig.

Ulf Edberg
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Överst t.h.
Ett björktrastbo på Mora
camping.
T.v.
Vy norrut mot Städjan och
Nipfjället i horisonten.
Bilden är tagen i skogskanten
på norra Drevfjället.
Granen mitt i bild kan vara
tusentals år gammal.
Nedan t.v.
Fulufjället från NV visar en
vägg utmed Gördalen. Man
ser bara översta delen, 900
m.ö.h., dalbotten på 600 m
är skymd.
Nedan t.h.
Städjan norr om Idre
inzoomad från Särna.
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INSÄNT FRÅN MEDLEMMAR
MITT HOLKPROJEKT
Säsongen 2017
Inför denna häcksäsong var det 95 holkar
uppsatta, mot föregående års 66 st.
Eftersom jag inte öppnar några holkar,
förutom vid rensning, sitter jag dold i
närheten med handkikare och tubkikare,
och noterar arten som regelbundet besöker
holken.

holkar. Antingen vanliga getingbon eller
bålgetingbon. Kan nämnas att ett av dessa
bålgetingbon var byggt i sju våningar och
fyllde hela holken. Vid ett
observationstillfälle noterades att en av
holkarna hade fått bomaterial utrivet. En
del hängde ut genom ingångshålet, men det
mesta låg nedanför på marken. Märken av
klor observerades på holkens framsida. Vid
kontroll i november noterades att den åter
blivit bebyggd. Skogsmusen hade byggt bo
i 2 holkar, en starholk och en mesholk, i
bägge fallen ovanpå fåglarnas bobale. Och
så det minst förväntade. I en starholk
hittades, i bobalen, bakdelen av en orm.

Holkhäckande arter som observerades var
stare, talgoxe, blåmes, rödstjärt och
svartvit flugsnappare. Förra årets
svartmes har inte synts till. Den kanske
försvann samtidigt som dess
häckningsområde kalavverkades. Vad
gäller icke holkhäckande arter
konstaterades att sädesärlan fick fram 2
kullar under takplåtarna. Grå
flugsnapparen byggde i ett gammalt
ladusvalebo och ett kanadagåspar häckade
på en ö i en av byns dammar.

När holkarna skulle rensas, passade jag på
att mäta bobalens höjd, som visade sej
variera en hel del i holkarna. Men i
genomsnitt var bobalens medelhöjd för
talgoxe och svartvit flugsnappare 35
mm. Mjuka, och gjorda av bl.a. mossa
resp. gräs och löv. Även starens bobale
var i medeltal 35 mm, gjord av bl.a. gräs,
men var hård och sammanpressad.
Blåmesens bobale var lika mjuk som
talgoxens, men med en medelhöjd på 51
mm. Även den innehöll mycket mossa,
men även en del hår från älg, vildsvin och
nötkreatur.

I november började jag öppna och
inventera holkarna, varvid följande kunde
konstateras. Häckning har skett i 50 av de
95 holkarna. Bobygge konstaterades i
ytterligare 13 holkar, men där någon
observation ej kunnat göras. Holkar som
hittills aldrig haft någon häckning eller
något bobygge, är de som är specialbyggda
för ugglor, trädkrypare, rödstjärt,
rödhake och grå flugsnappare. Vi får väl
tolka detta som att det finns gott om
naturliga häckningsmiljöer i området för
dessa arter, de är samtliga observerade och
återkommande.

Detta var en sammanfattning av
holksäsongen 2017.
Bengt Karlsson

I 5 holkar återfanns döda fågelungar,
benrester eller skelett av fågelungar. Bl.a.
innehöll en holk 8 döda, fullt utvecklade
och befjädrade blåmesungar, samt en
starholk skelett av 4 till synes stora ungar.
Sju holkar innehöll ett eller flera ägg som
var antingen okläckta eller med hackat hål
i. Getingbon återfanns i ytterligare 7
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AKTUELLA OBSERVATIONER
FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA
11/11 2017 – 10/2 2018
Vädret. Delat vinterland.
Vi hade två lite kallare perioder, i mitten
av november och december, med
minusgrader i alla fall på nätterna. Tunt
snötäcke låg 10-20/12. Eljest dominerade
mildvädret med orubbad lågtryckstrafik
från väster som även drog med sig två
stormoväder vilka dock passerade norr om
oss. Det kom också mycket regn som gav
konstant höga vattenflöden. Milda dagar,
ja, nästan varmt, 10 plusgrader på lille
julafton. Men landet var delat. Stora
snömängder i norr ända ner till norra
Svealand. Så fortsatte det in på Nyåret.
Efter Trettonhelgen följde ett par veckor
med mer normalkallt vinterväder i
samband med ett högtryck i öster. I mitten
av januari lade sig ett tungskottat snötäcke.
Mildluften bröt snart in igen, regn och 8
plusgrader den 24/1 tog bort snön över en
natt. I början av februari såg dock allt
kallare luft att vara på väg norrifrån. Den
drog också med sig ett pregnant
snöfallsområde som gav mer än 15 cm på
marken den 3/2. Samtidigt bredde ett
högtryck ut sig över landet och vi fick
mera normalt väder för årstiden än det som
varit tidigare.

Men de allra mest framträdande
kvarstannarna var ringduvorna! Fanns här
hela perioden, största flocken räknades till
smått otroliga 200 ex i Klättorp den 6/1.
De var också flitiga med att spela, hördes
även när vintervädret slog till i början av
februari. Bara enstaka skogsduvor, 15-e
och 22/1 samt 2/2. Tre sävsparvar sågs
vid fågeltornet i Långasjösjön den 9/1 och
en järnsparv i Emmaboda tätort den 23/1.
En morkulla stöttes upp i Yggersryd i
januari och resterna av en troligen
hökslagen fågel hittades i Hult den 10/1.
Röda gladan i Flädingstorp den 16/11
följdes av två fåglar på Nyårsdagen, en i
Vissefjärda och en i Eriksmåla. Nästa vid
Hörnsjön den 25/1 där 2 ex sågs senare, en
också i Lindås. Fjällvråk sågs i Långasjö
den 5/1 och i Brinkabo 1-3/2. Det numera
välkända havsörnparet satt tillsammans i
sitt gamla bo redan i slutet av januari. En
varfågel i Skäveryd och vid Törn 1213/11, en närgången som jagade småfåglar
vid matplats i Buggehult 11-e och 13/12,
därefter en i Bökevara den 19/12 och vid
Långasjösjön 8-e och 23/1. Alltså något
färre sedda än tidigare vintrar. Största
flocken sidensvansar var 50 ex som hittat
ligusterbär vid Tallbacken i Emmaboda
den 5/1.

Fåglarna. Många kvarstannare.
Storskrakar sågs som vanligt sporadiskt
under senhösten, största flocken var 155 ex
i Törn vid Buemåla så sent som den 17/12.
En kricka låg i Getasjön den 20/11.
Därmed kommer vi in på flyttfåglar som
stannat kvar i det milda vädret. En
dubbeltrast sågs tillsammans med
björktrastar i Skäveryd den 29/12 och en
rödvingetrast den 12/1 på samma ställe
och i samma sällskap vilket också gäller
för en stare den 29/12, 12-e och 27/1. Ett
tranpar flög över södra delen av Ödevaten
den 18/12, kan vara första vinterobsen hos
oss, och en ropade i Långasjösjön den 2/1.

Sädgäss ses ju sällan hos oss men 11 ex på
sträck mot SV i Skäveryd den 12/11 och
10 ex mot V över Emmaboda den 21/1. Tre
knölsvanar flög över Bökevara den 19/12,
7 ex passerade Karamåla den 19/1 med
sydvästlig kurs för att sedan noteras i
Hökamåla, Vissefjärda, och en singel över
Guttamåla den 21/1. Två ex rastade med
sångsvanar i Långasjösjön den 26/1.
Opalstigen i Emmaboda är ju
turkduvornas hemmaplan, upp till 9 ex
sågs där under perioden och de drar många
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skådare. Spelade tidigt och flög omkring
parvis.

januari/februari, även noterad i Yggersryd.
En kungsörn, ungfågel med vackra vita
vingrosor, flög förbi norrut vid Skäveryd
på periodens sista dag.

Det sågs många fler steglitsor än vanligt,
mest vid fågelmatningar och i småflockar.
Två toppar var 12 ex i Emmaboda,
Tallbacken, den 22/1 och hela 25 ex nära
golfbanan i Vissefjärda den 8/2. Bofinkar
och rödhakar har rapporterats från flera
ställen perioden ut. Ugglorna började höra
av sig tidigt, sparvuggla sporadiskt i
Buggehult och Tomeshult, pärluggla vid
tre tillfällen 24/12-4/1 i Hult och
kattugglor flerstädes. Mindre hackspett
mycket fåtaliga men dock stationära i
Brinkabo och Hult i månadsskiftet

Rapportörer, observationer från: Per
Anders Ahlgren, Torgny Berntsson,
Staffan Brattström, Göran Cedertorn,
Rodney Foucard, Kerstin Heidersbach,
Rolf Jansson, Anders Johansson, Dan
Jonasson, Odd Johnsson, Gerd Jonsson,
Bengt Karlsson, Ingemar Karlsson, Hans
Lundgren, Lalla Roy, Wolfgang Stein,
Lilian Wajkert, Oskar Vartiainen m fl.
Jan Bertilsson

NOTERINGAR FRÅN NYBRO
1/11 2017 – 31/1 2018
Från förra perioden; en härfågel rastade i
Skogsby 25/9 (se bild på nästa sida).

Tack vare den sena vintern finns det en hel
del vinterfynd från december och januari.

Den här gången börjar jag med ett
inlandsfynd, nämligen en hane av svärta
som rastade i Skärsjön under Smålandstävlingen 5/11. Den upptäcktes på Nybrosidan, men simmade över till Emmaboda
och dök och försvann. Skärsjön är en bra,
men sällan besökt, rastsjö om höstarna.

Röd glada sågs fyra gånger i perioden; 1
ex lågt kretsande över Granvägen och
Kalmarvägen 1/12, 1 ex över Idehult
23/12, 1 ex över Madesjöflyna 2/1 och 1 ex
över Gummemåla 22/1. Fjällvråk sågs tre
gånger i perioden; 1 ex vid Smurfit 2/12
(den hade då hållit till i området sedan
mitten av november), 1 ex vid Smurfit 1/1
(förmodligen samma individ) och 1 ex på
Madesjöflyna 21/1.

Över till stora flockar, men vi stannar kvar
på samma ställe och samma datum som
ovan. Hela 216 storskrakar sågs rasta och
födosöka i grupp vid Eskilsryds badplats.
Tyvärr råkade jag stiga på en kvist och alla
lyfte och fällde i Norra Faleboviken som
ligger i Emmabodadelen av sjön.
Andra stora flockar gäller större
korsnäbb, 20 ex i Alsterbro, och mindre
korsnäbb, 20 ex vid Madesjösjön, 30 ex i
Simontorp och 30 ex vid Stensjön/M, alla
under Allhelgonahelgen.
20/12 fanns 10 större korsnäbbar vid
Stensjön/M och 28/12 var det 14 ex nära
inloppet till Åsjön. 20 mindre korsnäbbar
flög förbi Stensjön/M 21/1.
En flock med minst 24 stenknäckar sågs
vid Pukebergsstallet 26/12.

Järnsparv är en art som har stannat länge
p.g.a. barmarken. I perioden sågs 1 ex på
en matning i södra Nybro 11/12 och 1 ex
på en matning i Kulla, Flerohopp, 15-16/1.
En forsärla sågs vid Skabrodammen 30/12
och en svarthätta lockade vid dammen i
Idehult 4/1.
En morkulla födosökte i Kulla, Flerohopp,
12/1 och sädgäss har sträckt förbi
Stensjön/M 21/1 (30 ex) och Kulla,
Flerohopp, 31/1 (8 ex).
Tre starar födosökte i Gummemåla 28/1.
De i särklass vanligaste arterna som fått
markering som vinterfynd är ringduva (9
fynd) och rödhake (6 fynd).
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Till skillnad mot Emmaboda och Kalmar,
där 10-tals ringduvor har setts, så har
fynden i Nybro inte överstigit 4 ex. Likt
sina tama kusiner har de ibland spelat mitt
i vintern. De är noterade från
Badhusparken, Östgötaparken, Jutegården,
Hanemåla och Idehult.
Rödhakarna är aldrig mer än 1 åt gången.
De är sedda och/eller hörda i Hanemåla,
Idehult, Östermalm och södra Nybro.

En svartkråka gick med grå artfränder,
kajor och starar söder om järnvägen vid
Spakstorps sågverk 4/11. Den blev lite
mobbad av gråkråkorna.
En tallbit satt vid kommunhusets
parkering tillsammans med trastar i
rönnarna 10/11 och en annan hördes locka
från Gårdsrydsberget 11/12.
Den 19/1 satt det en bändelkorsnäbb i en
asp i Råsemåla tillsammans med 11 mindre
korsnäbbar.

Till sist de sällsynta fynden som, precis
som vanligt, till stor del består av tjädrar.
De är sedda vid Derasjön och RåsemålaSmedjeviksområdet.
En järpe flög förbi NO om Vackerslät
8/12. Kungsörn har setts över Ö
Bondetorp 11/11 (tillsammans med en
havsörn, en röd glada och mängder med
korp) och över Ljusaberg 3/1 (3K-fågel).

Så långt enligt urvalet från Artportalen.
Till det vill jag addera ett fynd som är lite
speciellt för oss här i inlandet. Det gäller
en hona av salskrake som rastade i
Svartegöl 22-23/1.
Rapportörer, observationer från: Per
Ahlgren, Majlis Bergman, Stefan Björn,
Anders Carlsén, Bosse Carlsson, Göran
Cedertorn, Emil Ejermo, Willy Eriksson,
Douglas Gustafsson, Jonas Hedin, Derrick
Häggqvist, Johnny Häggqvist, Christer
Johansson, Lars Lidberg (f.d. Karlsson),
Marie Lindholm, Stig Ljungdahl, Ronnie
Nederfeldt, Olof Persson, Roland Persson,
Detlef Singer, Karl-Erik Sundström, Ingvar
Torsson m.fl.

Salskrake i Svartegöl 22/1. Foto: Derrick Häggqvist

Ulf Edberg

Härfågel i Skogsby 25/9 2017.
Foto: Christer Johansson

Ung duvhök på slagen kråka hos Detlef Singer i
Flerohopp 31/10 2017. Båda fåglarna flög iväg.
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I samarbete med

AKTIVITETER

www.
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VÅREN 2018
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.

som vanligt på dvärgbeckasin. Samling i
Nybro 17.45 och vid Långasjö kyrka
18.30. Slut ca 22. Ingen föranmälan.
Mån 30 april Utlängan
Förra året var det första som vi besökte
Utlängan på våren och det var en fullträff
med mängder av blåhakar, någon mindre
flugsnappare och annat kul som gav nära
100 arter i strålande sol. Egentligen hade vi
tänkt åka 1 maj, men vid Fågelbladets
pressläggning fanns bara en turlista fram
till 30/4, så det får bli den här klämdagen.
Ta med mat för hela dagen. Samling i
Nybro 05.00 och vid Vissefjärda kyrka
05.45 för att vara i Yttre Park innan båten
går vid 07.00. Vid 15.45 går båten tillbaka
och vi är i Yttre Park 16.40 och hemma
runt 18. En rundtursbiljett kostar 50 kr,
helst kontant. Ledare är Ulf Edberg (0481159 23). Föranmälan senast 28/4.

Sön 4 mars Kosta och Hälleberga
Först tar vi oss till Rydasjön knappt 4 km
väster om Kosta och hoppas på orrspel. På
vägen dit såg vi järpe förra året. Sedan
letar vi tjäder vid Fröneskruv i Hälleberga.
Samling i Emmaboda och i Nybro 06.00.
Vi möts vid macken utmed rv 28 i Kosta
vid 06.45. Åter runt lunch. Ledare är Ulf
Edberg. Ingen föranmälan.
Mån 19 mars Årsmöte
Se kallelsen på s. 9 i Fågelbladet 1-18.

Tors 10 maj Ödevata
Som vanligt har vi ett stånd på fiskemässan
på Första metaredagen.

Mån 2 april Ugglekväll i Emmaboda
Samling 19.30 vid Runes mack i Långasjö.
Slut före midnatt. Ledare är Torgny
Berntsson. Ingen föranmälan.

Sön 13 maj Fågelskådningens dag
För 16:e året i rad går vi runt Linnéasjön
och maden. Samling på simhallens
parkering vid 09.00. Slut ca 11.00. Ledare
är Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

Tors 5 april Ugglekväll i Nybro
Samling vid 19.30. Åter före midnatt.
Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

Sön 27 maj Ryningen
Även den här turen har varit med några år
på raken nu och börjar bli en klassiker.
Man kan förstå att vi återvänder när man
ser den trevliga och skiftande fågellokalen.
Samling i Emmaboda 05.30 och i Nybro
06.00. Åter på e.m. Ledare är Ulf Edberg
(0481-159 23). Föranmälan senast 25/5.

Lör 21 april Kulla och Stensjön/M
Först går vi runt byn och det brukar ge en
lång artlista, sen åker vi till sjön och då blir
listan ännu längre. Vi avslutar inne hos
Tove och Sverker. Ledare är Sverker
Petersson. Samling i Emmaboda 05.30 och
i Nybro 06.00 för att vara i Kulla ca 06.20.
Ingen föranmälan.

Sön 3 juni Ölandstur
Samling i Emmaboda 05.00 och i Nybro
05.30. Ledare är Torgny Berntsson (0705350864). Föranmälan senast 1/6.

Fre 27 april Våtmarksrundan
Nu är det 33:e året i rad som Torgny leder
oss ut i Långasjös våtmarker. Vi hoppas
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