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LEDARE
AVTAGANDE FÅGELMATNING
Vintern verkar vara här för att stanna, då
blir det besvärligt för de vinterfåglar som
valt att stanna kvar.
Under mina bilskådarrundor i byarna har
jag märkt att fågelmatningarna i år är färre.
På de ställen där matning sker ser man
desto fler individer, mest mesar. Mellan
matningarna ser man ut med vägarna inga
småfåglar alls.

mars. Vi hjälper Kronobergarna att hitta
obsar av främst kungsörn. Från
Mundekullatornet ser man vida omkring i
klart väder, gäller att pälsa på sej ordentligt
vid snålblåst. Svartbäcksmåla är också en
bra obsplats. Räkningarna sker; om vädret
tillåter, 3 helger med början i slutet av
februari gemensamt i denna del av
Småland där ett par häckningar misstänks
äga rum.

Här hemma har jag hittills i år inte haft en
enda finkfågel vid matningarna. Mesarna
är talrika men sparvhöken tar en del. I
veckan slog duvhöken en av mina ekorrar
som brukat ta för sej av solrosfröna.

Vi fortsätter skämma bort våra kära vänner
med allehanda godsaker på det nya
fågelåret.
Karsamåla 1 februari 2019
Torgny Berntsson, ordförande

Nu är snart tid för Örnräkning i februari-

REDAKTIONSRUTA
NYTT ÅR – NY ÅRGÅNG
Fågelbladet är lika gammalt som klubben,
med start 1985. Första årgången var alltså
fram till 1986 när klubben/tidningen fyllde
1 år. 2019 blir den 35:e årgången av
Fågelbladet för 2020 fyller tidningen 35 år.

pdf-fil innan det skickas till tryckeriet.
Man kan, om man själv vill, få Fågelbladet
via e-post istället för som papperstidning.
Hittills har 2 medlemmar avsagt sig
papperstidningen.
Pdf-versionen läggs ut på klubbens
hemsida ca en månad efter att
medlemmarna har fått sin tidning. Där kan
grannklubbar och andra intresserade läsa.

Det är glädjande att konstatera att
medlemsantalet fortsätter att öka. Just nu är
vi 109 fullbetalande och 47 familjemedlemmar, d.v.s. totalt 156 personer. Av
dessa bor ca 20 utanför vårt område och
resten är fördelade med ungefär hälften var
på Emmaboda kommun och hälften på
Nybro kommun. Dock ser det olika ut
inom kommunerna där de flesta i Nybro
kommun bor inom Nybro stad och en
mindre del på landsbygden. I Emmaboda
kommun är det däremot ungefär hälften
som bor inne i Emmaboda och hälften
utanför.

I det här numret har det blivit plats för en
del material som inte har rymts tidigare.
Dessutom några tillbakablickar och mycket
nytt och aktuellt.
Vi fortsätter att trycka i färg, har man en
gång börjat så är det svårt att sluta.
Tack till alla duktiga skribenter och
fotografer som delar med sig av sina fina
alster.
Nybro 13 februari 2019
Ulf Edberg, redaktör

Fågelbladet görs sedan 2007 (nr 4) som en
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EXKURSIONSRAPPORTER
SMÅLANDSRACET
3–4 NOVEMBER 2018 Lokalversionen
På lördagsmorgonen hittade jag 5 arter på
fågelmatningen här hemma; talgoxe,
nötväcka, pilfink, kaja och skata. Sen
cyklade jag en runda runt västra halvan av
stan. Då hittade jag 4 arter på
Upplandsgatan; större hackspett, kråka,
grönfink och gråsiska. Vid Jysk hördes
domherre. I Madesjö fanns blåmes och
sidensvans och vid kyrkan några
björktrastar. Vid flyna kunde jag fylla på
med gröngöling, gulsparv, koltrast,
nötskrika, ormvråk och rödhake.
I Riddaretorp varnade en gärdsmyg.
Vid Svartegöl fanns gräsand, grönsiska
och ringduva. På Joelskogens camping var
det en kungsfågel. Tamduva hittades på
Smålandsgatan och ett par gråsparvar vid
Willys. Så långt 27 arter.

Rolf Jansson hade korp och bofink.
Oskar Vartiainen såg bläsand och kricka.
55 arter efter lördagen.
På söndagen tog jag bilen till några sjöar.
Vid Dackebosjön var det konstigt nog
ingen låg dimma, men den hängde några
meter upp. Där hördes en vigghona flyga
förbi. Både vinglätet och det rytmiska krrkrr-krr var diagnostiskt.
Jag gick ner till Olsbosjön. Där var det mer
dimma och inget sågs, men en bit bort
hördes två kattugglor ropa mot varandra.
Vid Skärsjön var det rena mjölken. Här
fick jag vänta till halv tio innan man kunde
se något. Där fanns bara 3 knipor.

Efter lunch cyklade jag runt Nybros östra
delar. Inget nytt förrän jag kom till
Svartbäcksmåla. I ett meståg öster om
Pukebergs grusplan fanns bl.a. tofsmes.
Sen kollade jag fågelklubbens mail och
obsboken på hemsidan. Där fanns inget
nytt, men på Artportalen hade flera
personer rapporterat.
Sverker Petersson hade haft sångsvan,
knipa, fasan, havsörn, mindre hackspett,
stjärtmes och steglits.
Detlef Singer bidrog med duvhök, entita,
svartmes och stenknäck.
Dan Jonasson och Gerd Jonsson hade sett
varfågel.
Torgny Berntsson och Rodney Foucard
hade tillsammans haft röd glada och
trädkrypare, själv hade Rodney grågås
och ängspiplärka medan Torgny hade
gråhäger, sparvhök, spillkråka och
dubbeltrast.
Jan Bertilsson kompletterade med
storskrake, storskarv, fjällvråk och
kungsörn.

Smalnäbbad nötkråka i Emmaboda 4/11.
Foto: Marita Brunni
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På kvällen kollade jag datorn och då hade
Johnny Häggqvist lagt in bl.a. vitkindad
gås och morkulla i obsboken på hemsidan.
På Artportalen hade Derrick Häggqvist
rapporterat bl.a. bergfink.
Lars Lidberg bidrog med taltrast,
rödvingetrast och talltita.
Ronnie Nederfeldt och Majlis Bergman
hade sett mindre korsnäbb.
Göran Cedertorn hade haft obestämd
korsnäbb.
Jan Bertilsson hade sett turkduva och
Torgny Berntsson hade en
andrahandsuppgift om smalnäbbad
nötkråka inne i Emmaboda. (Se bild på
föregående sida.)

Dessvärre var det ingen som rapporterade
vare sig tjäder, orre eller järpe, men
samtliga 3 arter torde ha funnits i vårt
område de aktuella datumen. Torgny fick i
efterhand veta att en ringtrast hade setts i
Lindehult under den aktuella helgen.
Därmed kunde vi ha haft minst 70 arter
och hamnat på topp-15.
För att läsa om mycket intressant statistik
kring Nybro-Emmaboda Fågelklubbs
artlistor 2002 – 2016 kan man gå in på
forumet på www.nefk.nu och läsa Stig
Ljungdahls pdf-fil.
Där framgår det bl.a. att vi under dessa år
har haft 119 olika arter. 33 arter har vi haft
alla dessa år. Vårt sämsta resultat är 56 och
det bästa är 74. Medeltalet är 64,9 arter.
Därmed låg vi över medel 2018.
Vi hoppas på bättre lycka 2019.

Även Emil Ejermo, Kerstin Heidersbach,
Anders Helseth, Fabian Idensjö och Stig
Ljungdahl hade rapporterat in
observationer. Därmed var vi 21 personer
som bidrog till 66 bestämda arter.

Ulf Edberg

SMÅLANDSRACET
3–4 NOVEMBER 2018 Totalversionen
Kalmar OF vinner Allhelgonarallyt i
Småland 2018

Resultat 2018
1 Kalmar OF (121)
2 Tjust Fk (115)
3 Jönköpings Fk (110)
4 Oskarshamnsbygdens Fk (109)
5 Växjö Fk (106)
6 Ljungby Fk (101)
7 Aneby, Eksjö & Tranås (99)
8 Västbo Fk (97)
9 Fk Hultsfred (95)
10 Värnamo Fk (90)
11 Tingsryds Fk (87)
12 Skillingaryd/Vaggeryds OF (84)
13 Uppvidinge Fk (74)
14 Alvesta Fk (72)
15 Vetlanda OK (70)
15 Markaryd Fk (70)
17 Nässjö OK (68)
18 Nybro/Emmaboda Fk (66)

Kalmar OF vinner Allhelgonarallyt i
Småland 2018 på 121 arter, tvåa blir Tjust
Fågelklubb med 115 arter och på
bronsplats hittar vi Jönköpings Fk med 110
arter. Lite dimma på några håll under
söndagen annars bra väder. Totalt
noterades 146 arter under helgen av 310
skådare i Småland.
Kalmars lista innehöll bl.a. myrspov,
tretåig mås och fisktärna. Tjust hade
spetsbergsgås, skärsnäppa och tretåig
mås. Jönköping fick in skedand och även
Oskarshamn hade skärsnäppa.
Kärrsnäppa sågs i Växjö och ägretthäger
sågs i Ljungby, Västbo, Värnamo,
Tingsryd och Alvesta. Höglandet satte nytt
rekord med 99 arter och här liksom i
Nässjö sågs silltrut. Hultsfred hade en
ladusvala och en sen buskskvätta hittades
i Vetlanda.

Nästa år kör vi igen!
Tävlingsledningen
genom Ronny Johansson
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ÅSNEN 17 NOVEMBER 2018
Det var inget strålande väder den här
morgonen, men det var vindstilla,
uppehållsväder och fritt från dimma.
När jag kom till Fågelvägen var Lars
Begnert och Göran Cedertorn där. Göran
hade cyklat dit och Lars skulle hem
tidigare, så han körde själv och Göran åkte
med mig. Vi kom till Tvillingsgrindarna
precis på slaget 07.15 och både Torgny och
Rodney var redan där.
Torgny och Rodney åkte med mig och
Göran bytte till den andra bilen ett tag.
Vi for som vi brukar via Tingsryd och
Urshult. Längs vägen var det ytterst magert
med fåglar. Ett fåtal gräsänder låg i sjön
Tiken och där såg vi även en kråka. I
Urshult fanns det skator och kajor.

Tredje stoppet för dagen gjordes vid norra
bron på Sirkön, den är också kommungräns
mellan Tingsryd och Växjö. Där kom en
flock med stjärtmesar flygande. Annars
tittade vi på skarvar, doppingar och en
vråk. Vinden började blåsa kallt och vi for
vidare.
Det var ingen längre sträcka vi förflyttade
oss, bara till Bjurkärr och vår årliga
fikaplats. Nu var det gamla vindskyddet
rivet och ett nytt futuristiskt uppfört. Det
skyddade mot vinden när vi fikade.
Inga nya arter här och inte mycket fåglar
över huvud taget.
Färden fortsatte norrut till Vrankunge där
vi brukar hitta lite olika småfåglar på
fågelmatningar. I år fanns det inga
matningar, men en koltrast hittades.

Vi tog av från väg 120 i Urshult och for
norrut mot Sirkön. Direkt som vi fick
kontakt med Åsnen såg vi den första
flocken med storskrakar.
Första stoppet blev vid södra bron till
Sirkön. Innan vi hann parkera hade vi sett
dagens första (och enda) havsörn. Där
fanns det ganska mycket att titta på och
artlistan växte med sångsvan, kricka,
knipa, salskrake, skäggdopping,
storskarv, gråhäger, ormvråk,
gröngöling, större hackspett, gärdsmyg,
talgoxe, nötväcka, korp, grönsiska och
domherre.

En höjdpunkt varje år på den här resan
brukar vara när vi kommer till Torne. När
vi stannade före bron (som är
kommungräns mellan Växjö och Alvesta)
kunde vi se en fiskmås och en skrattmås
förutom lite hägrar och änder. Då vi skulle
åka vidare flög en gråtrut förbi.
På västra sidan om Tornesundet började vi
leta efter fågelmatningar inne i Torne, men
kunde inte hitta en enda en! Dessutom var
lanthandeln/macken nedlagd! Bara
besvikelser. Då hördes pilfinkar flyga
förbi och vi följde efter till cykelleden
söderut. Vi fick syn på pilfinkarna och
dessutom en rödhake samt grönfinkar.

När vi hade kört över bron såg vi en stor
flock med björktrastar och sen en
nötskrika. Vårt andra stopp blev vid
Ingelsund mitt på Sirköns östra strand vid
bron mot halvön Kläcklingen
(kommungräns mellan Tingsryd och
Växjö). Här brukar det vara ett speciellt
bra ställe för salskrake och mycket riktigt
så fanns det ett 20-tal på platsen. Nya arter
blev blåmes och gråsiska.
Ett plötsligt plaskande i vassen förebådade
en större varelse och sen uppenbarade sig
en ung älgtjur som badade. Han hade nog
tänkt att simma över sundet, men fick se
oss på bron och vände tillbaka.

Vi beslöt oss för att fortsätta färden på
västra sidan om Skatelövsfjorden och
stannade vid Sjöbytornet. Där hördes
grågäss kackla och en ensam flög nästan
rakt över tornet. Sen visade sig en varfågel
i toppen av en buske en kort stund innan
den försvann. De flesta fåglarna låg på
andra sidan, men med tubarna kunde vi
hitta en mindre flock med vigg. Något som
man inte behövde tub för att se var den
ägretthäger som stod på andra sidan.
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Från tornet hade vi inte hunnit så långt
innan vi stannade igen strax söder om
Skatelövs kyrka. Där såg vi vigg lite bättre
och sen hittades även några tofsvipor.
Lars Begnert for hemåt och vi andra
rundade Huseby, där det var julmarknad av
sällan skådad storlek. På ett ladugårdstak
satt en flock med tamduvor.

gamla) och stannade söder om Lidhems
slott. Inget nytt, men några hundra sädgäss
till.
Så var det hög tid att fara hemåt ifall vi
skulle hinna kika något vid Flaken innan
det blev för skumt. Färden gick via
Tingsryd, där varvet runt Åsnen
fullbordades och till Emmaboda kommuns
gräns. I gränssjön Flaken var det väldigt
stilla och nästan tomt på fåglar, bara några
änder. Rodney fick telefon från Jan
Bertilsson som nyss hade varit i byn
Flaken och sett 160 storskrakar simma mot
Häljanäs. Vi körde runt sjön och träffade
Birgitta Albertsson och Jan vid badplatsen.
Tyvärr fick vi inte se några skrakar där.

Nu for vi mot Kalvsvik och sedan till Jät.
På Djurle myr var det ovanligt fågeltomt.
När vi kom till Lidhemstornet såg vi
förödelsen efter de nedkapade trädridåerna
där det förr fanns bl.a. varfågel.
Ett träd fanns som tur var kvar precis vid
parkeringen. Där satt en entita när vi kom
och en gulsparv när vi lämnade.
Rodney och jag var sist ifrån bilen och
hade precis börjat gå mot tornet när en
månghundrahövdad skara av sädgäss
uppenbarade sig vid horisonten. De kom
hela tiden närmre och fällde på
Lidhemssjön. Torgny och Göran fikade när
vi kom upp i tornet, så jag gjorde
detsamma. Sen räknade jag gässen och fick
dem till ca 1300 sädgäss, några bläsgäss
och några vitkindade gäss. Där fanns även
tofsvipor och på andra sidan om tornet
flera sångsvanar.

Det började skymma när vi kom tillbaka
till Tvillingsgrindarna. 45 arter fick vi ihop
på årets Åsnentur. Det är nog lite över
genomsnittet, så man får inte klaga för
högljutt. Vädret var dessutom med oss hela
dagen på den här turen som ofta drabbas av
tjock dimma.
Precis när Göran och jag hade lämnat
Tvillingsgrindarna fick han syn på en
fasantupp i vägkanten.
Det var mörkt när vi var åter i Nybro.

Från Lidhemssjön for vi tillbaka till Jät,
passerade båda kyrkorna (den nya och den

Ulf Edberg

STORA RÖR 1 DECEMBER 2018
Den här morgonen var det milt och mulet
med sydliga vindar, men ingen nederbörd
när vi samlades i Nybro. Vi blev 3
personer som lämnade Fågelvägen på
utsatt tid. Johnny körde och Göran och jag
åkte med honom.
På parkeringen före Svinö anslöt en bil
från Vissefjärda med Bengt, Lalla och
Rodney.

Vi höll till i vindskyddet. Tyvärr var
vinden sydlig och därmed motvind för alla
eventuella sydsträckande fåglar. Det blev
väldigt magert med sådana. Några få
storlommar var egentligen det enda som
sträckte den här dagen. Resten som vi såg
var mer eller mindre stationärt och rörde
sig bara lite runt i området.
En havsörn upptäcktes sittande en bit
norröver, den kom senare förbiflygande.
I sundet såg vi även knipa, storskarv,
skrattmås, fiskmås och gråtrut.
Till det lite mer ovanliga hörde alfåglar,
småskrake och en tobisgrissla.

Vid Isgärde kunde vi kryssa ormvråk.
I hamnen i Stora Rör låg det knölsvan,
gräsänder och storskrake.
Här såg vi även gråhäger, kråka och
kaja.
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Över land flög ringduvor. Därifrån hördes
större hackspett och rödhake och vi såg
koltrast, gärdsmyg, blåmes och talgoxe.
Jag tyckte mig höra en pilfink, så Rodney
och jag gick och letade. Vi fann en på en
innergård med ett märkligt eko. På köpet
fick vi skata, grönfink och gulsparv.
Vid fikat bjöd Lalla på saffransbullar.
Klockan blev 11 och inget hände mer än
att det kom en skur med underkylt regn. Då
beslöt vi att omgruppera till Färjestaden.
Där var det mängder med knipor och lite
gräsänder och några sångsvanar, men
inte mer än det, så vi lämnade Öland.
Vid Svensknabben låg det mängder med
sothöns.

Tobisgrissla.

Foto: Johnny Häggqvist

Lalla fick syn på en stenknäck som tog ett
extravarv runt oss så alla fick se den.
Bland änderna såg vi en rörhöna och en
bit bort, precis i iskanten, låg en
smådopping. Sen såg vi sju till. Till sist
hittade vi en flock med vigg vid bron där
Ängöleden går. Det blev den 35:e och sista
arten. Därefter for vi hem igen.

Vi avslutade liksom året före med ett besök
på Jutebron i Kalmar. En råka såg vi på
vägen dit. Det första vi såg från bron var
den vita gräsanden som är där på vintern.
Den kom emot oss och visade upp sig och
vände sedan tillbaka.

Ulf Edberg

BILDKVÄLL I EMMABODA
10 DECEMBER 2018
Hela 18 personer föredrog vår bildkväll
framför Nobelfesten på TV.
Tyvärr började det med lite strul då jag
hade blivit ombedd att ta med en laptop
med CD-spelare och denna gamla pjäs inte
hade de rätta portarna till
digitalbildsprojektorn. Som tur var så hade
Johnny med sig en Mac och Gerd kunde
hämta en adaptersladd ganska omgående.

Det var väldigt varierande bilder från när
och fjärran, sommar som vinter och på
stort och smått. Vissa bilder visade
landskapsvyer medan andra var extrema
närbilder, några var endast för
dokumentation (som det heter när objektet
i bild inte visar sig från sin bästa sida) och
vissa hade väldigt mycket action.
Gemensamt var att det var fint att titta på.

Först ut var Johnny som gjorde reklam för
fågelklubbens resa till finska Utö påsken
2019. Därefter visade jag 20 bilder från
2018. Efter mig följde sedan Dan, Göran,
Odd, Rolf, Oskar och Ingemar. Vissa hade
även rörliga bilder.

Tyvärr
blev det
kanske lite
långdraget,
men vid ca
21.45 var
det slut.

Ungefär halvvägs la vi in en fikapaus.
Efteråt tog Lars Gustafsson till orda och
jag får instämma med hans tack till alla
duktiga fotografer.

Sparvhök 21/1 2018. Foto: Ulf Edberg

Ulf Edberg

8

STRÖMSTAREDERBY
13 JANUARI 2019
Årets första aktivitet var som vanligt
strömstarederbyt. I år var jag själv
förhindrad att deltaga, men det mesta blev
ändå genomsökt.

Stig Ljungdahl kollade bl.a. Lindåsabäcken
i Pukeberg och Örsjöån vid 25:an utan att
se någon enda strömstare.
Torgny Berntsson skrev på hemsidan:
Strömstarar i Emmaboda idag så här
långt 4 st.
Linnefors 2 st (Håkan Karlsson och Pelle
Martinsson).
Fur 1 st (Dan Jonasson, Gerd Jonsson,
Rodney Foucard och Torgny Berntsson).
Bökön, Bjurbäcken 1 st (Oskar
Vartiainen).
Övriga deltagare: Frank Andersson,
Anders Brattström, Jan Bertilsson och
Bengt Karlsson.
Lyckebyån inventerad från Yggersryd till
Fur och Hagbyån vid Boda Glasbruk.

Sverker Petersson och Johnny Häggqvist
kollade som vanligt de nordligaste
platserna i Nybro kommun och Sverker
skrev sedan på hemsidan: – Vet inte totalen
i Nybro, men Johnny och jag tog norra
rundan men inte en enda strömstare på
någon lokal. Till och med tomt i Ullefors
vilket vad jag minns aldrig hänt tidigare.
Enda roliga var en havsörn i Arbåga.
Göran Cedertorn kollade från
Kärringagölen i Pukeberg ner till
Reningsverket i Överstatorp och skrev sen
på hemsidan: – Jag såg två strömstarar i
S:t Sigfridsån vid derbyt idag.

Därmed blev resultatet 2019 oavgjort 4-4.
Det verkar som att vattenståndet har varit
avvikande på de vanligen ”säkra” lokalerna
och det har fått strömstararna att välja
andra platser.

Derrick Häggqvist kollade Bolanders bäck
från Desemålavägen, där det satt en
strömstare ganska nära, ner till
Thebacken. Ytterligare en fanns vid
scoutstugan vid Flyebodammen.

Ulf Edberg

BILDKVÄLL I NYBRO
28 JANUARI 2018
Precis som vid bildkvällen i Emmaboda
10/12 så började Johnny Häggqvist med
lite info kring en resa till finska Utö i
påskhelgen.

de inte bygger något bo. Torgny visade
sedan en bild på en järpe från Dalarna på
sin mobil eftersom det inte fungerade med
sladden till datorn.

Endast två personer visade bilder på stora
skärmen. Först ut var undertecknad med
samma bilder som visades i Emmaboda.
Det var från den snörika februari, den
gröna juni och torra september bl.a.
Sedan visade Anders Brattström bilder från
norra Småland, Östergötland och slutligen
den allt mer uttorkande Yggersrydssjön.
De första bilderna visade olika fjärilar,
vissa riktiga rariteter och andra vanliga,
och deras miljöer. En bild visade också ett
par nattskärreägg rakt på marken eftersom

Avslutningsvis bjöd klubben på fika. Ett
stort tack till Lisbeth Edberg för allt
nybakat! Tack också till Christine Karlsson
som diskade och till Kjell Kullander som
torkade.
Det kan ju också sägas att det är en mycket
trevlig lokal i scoutstugan, så tack till
Göran Cedertorn (frånvarande) som
bokade stället åt oss. Stort tack till alla som
kom, vi var 14 pers.
Ulf Edberg

9

KALLELSE
ÅRSMÖTE 2019
Härmed kallas alla medlemmar i NybroEmmaboda Fågelklubb till årsmöte i
Johansfors skola måndagen 18 mars 2019
klockan 18.30.
Efter årsmötet (ca 19.00) visar Göran
Cedertorn naturbilder från en resa till
Costa Rica.
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 ordförande och tre
styrelseledamöter på 2 år
§8 Val av revisorer och
revisorssuppleanter på 1 år
§9 Bestämmande av årsavgiften 2020
§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 västra
änden av Broakulla. Kommer man från
Emmaboda tar man 28:an norrut och första
infarten till samhället. Då är skolan första
huset t.v., men parkeringen är t.h.
Från Nybro tar man 25:an till Algutsboda
och sedan mot Johansfors. Antingen kan
man köra via AMB och glasbruket eller
fram till Landsvägen och följa den söderut.
Då ligger skolan t.h. efter att man har haft
Folkets hus på vänster sida.
Samåkning från Mekonomen på
Fågelvägen i Nybro vid 17.45.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

PUFF

INFORMATION

KÖP HOLKAR OCH MÄRKEN

OSTKUSTENS VATTENSAMLING

I klubbens förråd finns det just nu 10
småfågelholkar med en håldiameter på 32
mm, vilket är lagom för svartvit
flugsnappare, blåmes, tofsmes och
entita. Om man filar upp hålet till 35 mm
blir det lagom till bl.a. talgoxe, svartmes,
pilfink och gråsparv.
Vi ska försöka att få tag på starholkar
(håldiameter 50 mm) som även passar till
nötväcka och rödstjärt. För holkarna tar
vi 40 kr/st. Modellen är öppningsbar.
Våra dekaler (diameter 85 mm) och
tygmärken (diameter 75 mm) säljs för 10
resp. 30 kr. Motivet är vår klubbsymbol (se
framsidan av Fågelbladet) i färg.
Passa på innan det tar slut. Betala till vårt
bg och glöm inte skriva vad som avses.

Ljungbyåns vattenråd och HagbyånsHalltorpsåns vattenråd har sina säten hos
Kalmar kommun som är projektägare och
har tillsatt en projektledare, Ola Jonsson
Sennefjord. Projektet samarbetar med en
lång rad organisationer bl.a. närliggande
vattenråd, berörda markägare, Nybro
kommun, Kalmar Vatten, samhällsföreningar, Greppa näringen hos
Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningens
kretsar i Kalmar och Nybro, Linnéuniversitetet och andra skolor,
Sportfiskarna och lokala fiskevårdsföreningar samt oss. Man ska under 20172019 genomföra biotopsvårdsarbete. Vi har
hjälpt till med lokaler för strömstareholkar.
Mer info på www.vattensamling.se
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INSÄNT FRÅN MEDLEMMAR
MINA HOLKAR, 2018
Sommaren 2018 var, som vi alla vet, varm
och torr. Fåglarna tycks ändå ha klarat det
bra.
Inom holkområdet släppte minusgraderna
nattetid den 12 april. Värmetopparna i april
fick vi den 20:e och 21:a med 21 resp. 22
grader. I maj låg max-temperaturen över
20 grader konstant fr.o.m. 5 maj, med en
topp den 30 maj på 28 grader. I juni var
max-temperaturen aldrig under 20 grader,
med en topp den 3:e med 31 grader.
Nederbörden fördelade sig sej på 9 mm i
april, 4 mm i maj och hela 21 mm i juni,
totalt 34 mm. Sedan blev det inte så
mycket mer.
Det blev i alla fall gott om frukt och bär i
trädgården denna sommar, så även med
mygg och älgalus i skogen.

gåsungarna.
Kontroll och rengöring av holkarna
utfördes i november och december. Det
första jag noterade var frånvaron av ohyra
(loppor och löss) i holkarna, vilket det
fanns en del av förra året. Det andra var, att
där stararna häckat, fanns en stark doft av
ammoniak, vilket hänger samman med
mängden gödsel i bobalen.
Detta året blev det häckning (där jag
kunnat observera) i 46 av 95 holkar,
fördelat enligt följande; stare 21 holkar,
talgoxe 14 holkar, blåmes 9 holkar samt
svartvit flugsnappare i 2 holkar. Jag
kunde senare konstatera bobalar i
ytterligare 20 holkar där jag inte kunnat
göra obsar under häckningsperioden.

Tyvärr blev ett holkområde ej möjligt att
observera på under maj – juni p.g.a.
betesdjur med ett flertal tjurar. Jag kunde
senare konstatera trolig häckning i en del
av dessa holkar.

24 holkar innehöll inget bomaterial. Av
dessa är 11 specialgjorda för rödhake,
rödstjärt, trädkrypare eller grå
flugsnappare. Dessutom finns 3
uggleholkar. Alla häckningar har inte gått
bra. Okläckta ägg hittades efter både stare,
talgoxe och blåmes. I 3 holkar hittades
döda blåmesungar, bl.a. en med 7 döda
och en med 5 döda, alla befjädrade. Även
talgoxen drabbades, en holk med 4 döda
och en med 2 döda ungar, även dessa
befjädrade. Men ett talgoxpar lyckades
bra, trots förmodad strid med en svartvit
flugsnappare som låg död i en hörna av
holken.

Även i år var det stare, talgoxe, blåmes
och svartvit flugsnappare som var de
synliga holkhäckarna. Rödstjärten och
grå flugsnapparen syntes inte till, ej
heller pilfinken. Sädesärlan intog som
vanligt hustaket, och fick fram 2 kullar,
trots värmen. Kanadagåsparet häckade
även i år på en liten ö i en av byns
dammar, men gick ett tragiskt öde till
mötes. De fick 6 ungar, som alla var ute
och simmade. Plötsligt var en av
föräldrarna borta, sedan en unge, och så
ytterligare en unge o.s.v. tills det efter 2
veckor bara var en förälder och en unge
kvar. Efter några dagar var även dessa
borta. Det vore intressant att veta vad som
hänt. Visserligen fanns där ett bebott
rävgryt, med bl.a. 3 valpar, ca 400 m från
dammen, men i detta fallet tror jag räven
var oskyldig, i alla fall när det gäller

Som vanligt återfanns getingbon, både
bålgeting och vanliga, i en del holkar.
Även skogsmusen hade sin vana trogen
byggt bo ovanpå en del fågelreden.
I år gjordes också några nya iakttagelser.
Högar med körsbärskärnor låg i bobalarna
i tre holkar. Samtliga i närheten av
körsbärsträd. Misstanken finns att det är
stenknäcken som lägger upp förråd.
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Nästa nya fynd blev i en starholk. I
bobalen låg 1 död domherre, 2 döda
blåmesar, samtliga i fin fjäderdräkt, 4
döda skogsmöss med fin päls. 1 blåmes
och 1 skogsmus hade sina huvuden

avbitna. Förmodligen är nu sparvugglans
skafferi avslöjat.

Bengt Karlsson

FAVORITER I REPRIS
OM EN FÅGEL

Ur Fågelbladet 1-89

Vår klubbs symbol, spillkråkan, blir den första fågel Tomas Karlsson presenterar i vår
tidning. I kommande nummer får vi möta andra fågelarter. Vad som kommer att berättas
är i första hand inte hur många ungar fågeln får eller hur lång ruvningstiden är, utan lite
mer vad som utmärker den och vad som sägs i sägen, myt och folktro. /Mats Hansson, red.
SPILLKRÅKA Dryocopus martius
Spillkråkan är som bekant ganska välkänd för oss i klubben, eftersom den är vår symbol.
Därför behövs det säkert inte ordas mycket om utseendet. Om man ser spillkråkan i flykten
ser man att den skiljer sig från övriga hackspettar på att den saknar den typiska bågflykten
utom just innan den sätter sig i ett träd. Trumvirveln varar i 2,5–3 sekunder, är kraftig, samt
accelererar mot slutet. Både honan och hanen har röd färg på huvudet, fast hos honan sitter
den röda fläcken på bakhuvudet.
Eftersom spillkråkan är en så pass stor hålhackare är den viktig för många andra stora
hålhäckande fåglar, som olika ugglearter, skogsduva och knipa. Det är därför viktigt att
lämna lämpliga boträd vid avverkning. Vad spillkråkan fordrar är fullvuxna tallar, aspar
eller alar. I det moderna skogsbruket försvinner tyvärr många sådana lämpliga träd.
Spillkråkan kan man inte få att häcka i holk, vilket kan bero på att ungarna i tidig ålder
måste ha s.k. fotgymnastik, genom att sitta lodrätt mot bohålsväggen. Om de ej får denna
gymnastik blir de invalider. Födovalet är som hos de andra hackspettarna trädlevande
insekter och larver, men den är speciellt förtjust i hästmyror.
Spillkråkans namn
Spillkråkan hugger upp sina hål i gamla tallar med stor energi och spånen yr om henne. Det
är denna arbetsiver som gett upphov till spillkråkans namn. ”Spill” kommer av ”spjälka”
eller ”hugga sönder” och tillägget ”kråka” antyder fågelns färg.
Spillkråkan har många andra namn i olika landskap, t.ex. stormkråka (Lappland),
räfsenisse, spellekråka, Gertrudsfågel (Småland), tillkorp, hilkorp (Västmanland, Närke).
Spillkråkan i sägen, myt och folktro [Ur Fåglarna i folktron av Carl-Herman Tillhagen]
Det finns en hel del sägner om hur hackspetten fått sin svarta dräkt. Därför tänkte jag denna
gång skriva om hur indianerna förklarar den svarta färg hackspetten bär. Så här berättar
Chitimacheindianerna. Två fåglar undkom syndafloden genom att flyga ända upp i himlen,
nämligen hackspetten och duvan. Hackspetten slog fast sina klor i himlataket och hängde
högt där uppe över vattnet. Men vattnet steg och steg och nådde till slut hennes stjärt.
Vattnet steg sen ännu högre och så högt som vattnet nådde är hackspetten än idag kolsvart.
Tomas Karlsson [numera Höglund]
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EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 1-99

BOCKABOSJÖN 1 NOVEMBER 1998
En elitbetonad grupp skådare hade mött upp i Vissefjärda och började denna milda
finstämda senhöstdag med spaning över Kyrksjön. Obsplatsen, den gamla ångsågen i
Klättorp, har blivit ännu bättre sedan bygdens kanoteringsfirma renoverat huset och byggt
upp en altan i strandlinjen.
Närmare 100 gräsänder låg på sjön, några storskrakar, men bara en skäggdopping i
strikt vintersvid. Normalt ska man se många fler doppingar i sjön vid denna tid.
Tio sidensvansar rastade en kort stund, säsongens första för vår del, och en gärdsmyg
tjatade på oss under golvplankorna.
Sedan till Bockabosjön. Här gäller det att ha med sig en riktig stigfinnare för att komma
rätt på fågeltornet vid sjöns östra ände. Ute i sjön, eller träsket som det rättare bör kallas,
satt en varfågel och spejade. Åtta sångsvanar låg på de små vattenklarorna. En mindre
hackspett hördes alldeles vid tornet och älgen som smög bland videbuskarna i
strandkanten såg ut att klara sig från det just pågående drevet i skogen.
Vi hade tagit spaning på en fjällvråk som satt tungt i en grantopp på andra sidan sjön, när
vi plötsligt upptäckte att fler vråkar var på gång. De samlade efter hand ihop sig till en
trevlig liten skruv i sydväst. Det var 6 fjällvråkar och 2 ormvråkar, inte illa för att vara i
november.
Så hördes några gånger ett misstänkt läte från en vassdunge långt bort. Vi lystrade, men
ingen sa något. Sedan tyst en lång stund. Lätet hördes åter och nu lite närmare, ändå
vågade ingen göra utrop. Ny tystnad, men så hördes det igen, ännu närmare och
intensivare. Korta och distinkta ”tjing-tjing” – skäggmes, javisst! Nu syntes fåglarna. De
hade dragit från en vassrugge till nästa. Slutligen var de nära oss och kunde skådas i
tubkikaren. Minst 7 ex, en hanne med riktiga slokmustascher. Troligen en familjeflock.
Kommen från Bockabosjön? Inte alls säkert då oktober/november är skäggmesarnas
speciella spridningsperiod.
Utbytet av dagen blev mycket gott och detta var förstås höjdpunkten.
Det lönar sig nästan alltid att långtidsskåda från en bra punkt, istället för att flacka
omkring till så många ställen som möjligt, tänk på det!
Listan slutade på 43 arter, en utmärkt novembersiffra i skogsbygden.
Jan Bertilsson
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 1-09

ÅSNEN 15 NOVEMBER 2008
Åsnenturen blev av trots dåligt väder. Ett litet gäng hade lyckats kravla sej ur sängen
denna tidiga morgon och vi begav oss från den obligatoriska samlingsplatsen vid
Tvillinggrindarna i Långasjö som så många gånger förr.
Det syns tyvärr som denna aktivitet har tappat i attraktion dom senaste åren. Vi styrde
direkt ut på Sirkön från Kläcklingebron. Där fanns inte mycket att beskåda, några
storskrakar och en knipa var väl det enda av värde i den allt mer tilltagande blåsten.
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Mjölknabben blev nästa stopp. Här var tidigare bästa stället att få se havsörn, men icke så
längre, då man nu slutat med det slitsamma jobbet med att mata dem vintertid. Vi gick
slokörade därifrån utan att fått se en enda örn, bara ett par korpar.
Blåsten tilltog och vi sökte skydd och åkte vidare till Bjurkärr, där vi intog frukosten.
När vi därefter gick ut på Tornebron kom flera flockar med storskrake och ett par
gråhäger samt några ålakråkor. Det blåste nu så pass att paraplyet vändes ut och in i det
horisontella regnet. Skönt att komma in i bilvärmen när vi fortsatte färden mot
Lidhemssjön.
Vi passerade då Djurle myr (där Mats Hansson en gång sett blå kärrhök) och minsann
cirkulerade en elegant hanne där ute och lät sig villigt beskådas, en enastående vacker syn.
Det är sådant som är tjusningen med fågelskådning, att man aldrig vet när det dyker upp
en raritet.
Vid Lidhemssjön fanns inget av värde, men vi var ändå lyckliga över att ha fått se
blåhöken vid Djurle. Där får vi nog lägga lite mer tid en annan gång.
Torgny Berntsson
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OM EN FÅGEL
KORP Corvus corax
Corvus är latinets ord för korp. Det
användes av Cicero och Plinius. Ordet är
onomatopoetiskt, d.v.s. ljudhärmande.
Corax är det grekiska ordet för korp,
använt av Aristoteles och Solinus. Även
detta är onomatopoetiskt.
Korpens vetenskapliga namn följer därmed
ett mycket vanligt mönster, nämligen att
det består av ett ord på latin och ett ord på
grekiska som har samma betydelse.
Det var Linné som gav korpen dess
vetenskapliga namn 1758.

Enligt den fornnordiska myten var korpen
Odens fågel. Oden hade två korpar, Hugin
och Munin, sinne och minne. Dessa flög
var morgon ut över världen för att spana
och speja. Vid middagstid kom de åter och
satte sig på Odens skuldra och berättade
för honom vad som hade hänt.
Före en strid tog man varsel av korpen.
Hängde han med huvud och vingar skulle
det bli ett nederlag, men om korpen reste
sitt huvud och lyfte sina vingar vädrade
den seger. I slaget vid Ashington 1016
ropade Torkel den store till sina män:
”Titta på korpen, karlar! Så ivrig den är! Så
med oss är det ingen nöd, om vi bara
kämpar som män!” Danskarna vann också
seger i korpens tecken. Korpen fanns på
det danska riksbanéret ända tills det blev
ersatt av Dannebrogen vid kristendomens
införande.
I Heimskringla berättar Snorre Sturlason
att då Hakon Jarl blotade i Götaskären
”kom två korpar flygande och gol högt”.
Då förstod jarlen att Oden mottagit hans
offer och ville ge honom seger.
Enligt Landnamabok, som handlar om
Islands upptäckt (av svensken Gardar
Svavarsson) och bebyggande (av
norrmännen) så seglade Floke Vilgerdsson,
Hrafna-Floke kallad, ut 868 för att finna
Island. Med sig hade han tre korpar, den
första försvann över bakstammen och den
andra hittade inget land, men den tredje
flög över framstammen och ledde honom
rätt.

Namnet korp nämns första gången i skrift
1385 (Bernström 1956–76), men är säkert
mycket äldre än så. Ordet är ljudhärmande.
Det är en nybildning som har ersatt det
äldre ram(n) i svenskan. Varför det har
skett är okänt. I övriga germanska språk
heter korpen fortfarande ravn (danska),
raven (engelska) resp. Rabe (tyska). Dessa
ord härstammar alla från det urgermanska
hraban som i sin tur kommer från det
indoeuropeiska krakh.
Korpen i folktron [Ur Tillhagen 1978]
Korpen återfinns i myt, dikt och tro hos
folk i alla världsdelar. Den svarta färgen,
vanan att äta as, det underliga lätet och
fågelns intelligens har var för sig bidragit
till att skapa en rik flora av föreställningar
kring korpen.
En gammal legend bland araberna berättar
att korpen från början hade ett huvud vitt
som snö, smaragdfärgad rygg, fötter av
lysande purpur, en stjärt blå som en
sommarhimmel och ögon som ädelstenar.
Sedan Noak förbannat honom blev han
svart som natten. En sägen bland de
slaviska folken berättar att efter
syndafloden kalasade korpen på ett
hästkadaver i tre dagar istället för att
genast sprida nyheten om att vattnet hade
sjunkit undan. Då straffades han av Noak.

Hos de gamla hebréerna (t.ex. i Första
konungaboken kap 17:3–6), sumererna,
babylonierna, kineserna och Amerikas
indianer var korpen, precis som hos oss i
fornnordisk tid, en ljusbringande
gudafågel. Inom kristendomen har dock
korpen ansetts tillhöra den ondes anhang.
Ulf Edberg
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FAKTA
FYRA AV FEM FÅGELRAPPORTÖREN
I ARTPORTALEN ÄR MÄN
Fåglarna är först ut i en serie i Dagens
natur om hur rapporteringen i Artportalen
ser ut för olika artgrupper – 2018 och
jämfört med tidigare år. Under 2018
rapporterades 3,5 miljoner fynd av fåglar,
vilket är den näst högsta årssumman hittills
(efter 2014 års 3,8 miljoner). Av de
inrapporterade fynden var 7 % från ett
tidigare år än 2018; denna andel äldre fynd
är den näst lägsta noteringen under de
senaste tio åren.

men den negativa trenden bröts under
2017, och andelen kvinnliga rapportörer
steg ytterligare under 2018.
21 % av alla som rapporterade fåglar under
2018 var kvinnor, och de stod för 9 % av
antalet fågelfynd.
Om det ”bara” är 8000 personer som
rapporterar är det desto fler som använder
Artportalen. Under 2018 hade Artportalen
630 000 unika besökare (enl. Google
Analytics).

Flest fågelarter rapporteras, inte oväntat,
från Götaland, Svealand och utmed
norrlandskusten. Under 2018 rapporterades
omkring 3,5 miljoner fynd av fåglar.
Rapportering av fynd från förra seklet
minskar starkt, från 16 % år 2009 till 3 %
år 2018. Att alla observationer som finns i
anteckningsböcker hos naturintresserade
människor runt om i landet skulle vara
inmatade i Artportalen är inte sannolikt.
Snarare är det så att alla som hittills funnit
det mödan värt att mata in sina gamla
observationer nu i stor utsträckning är
färdiga med det.

Nu finns 580 000 uppladdade fågelbilder i
Artportalen. Under 2018 laddades drygt 60
000 fågelbilder upp, vilket är en minskning
från 2017, då antalet var rekordhöga drygt
77 000. Även i andra artgrupper minskade
bilduppladdningen 2018 jämfört med 2017.
Någon uppenbar förklaring till detta kan
inte ses. Tvärt om förbättrades
bilduppladdningsfunktionen i Artportalen
under 2018, så att processen blev snabbare
och enklare.

Under förra seklet, innan
Svalan/Artportalen fanns, rapporterade
man årets fågelobservationer till den
regionala rapportkommittén i januari året
efter. Idag rapporteras nästan 70 % av årets
alla fynd under samma dag de görs, och
hela 92 % av observationerna registreras
inom en vecka. Trenden är att fler och fler
fynd rapporteras direkt.
Antalet rapportörer fortsätter att stiga, och
aldrig förr har så många rapporterat fåglar i
Artportalen. Antalet har gått från drygt
6000 år 2009 till knappt 8000 år 2018. I
Artportalen kan rapportörerna uppge sitt
kön. Andelen kvinnor som rapporterar
fåglar i Artportalen sjönk under många år,

Gräsand var den näst mest rapporterade fågelarten i
Artportalen 2018, tätt efter talgoxe. På tredje plats i
rapportligan 2018 kom koltrast.
Foto: Tomas Carlberg

Johan Nilsson
Från www.artportalen.se 25 januari 2019
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AKTUELLA OBSERVATIONER
FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA
12/11 2018 – 9/2 2019
Vädret. Första vinterhalvan var mild.
November fortsatte med gråväder, milt och
solfattigt. Varje dag gick man och kikade
efter blå revor i molnen. Så den 14-e, efter
rödtrasten i Patamalm, hade det faktiskt
gått att sitta ute med lunchmackan i
solväggen på Tjärhovet, men då har vi
hamnat långt utanför vårt område… I slutet
av månaden svepte kallare och klarare luft
ner över hela landet. Tidiga morgnar
hängde Venus som en stor lampa på
söderhimlen. Men mildvädret var snart
tillbaka. I mitten av december föll lite
blötsnö som låg kvar och späddes på några
cm till Julen men var borta i
mellandagarna. Efter en mycket mild och
blåsig Nyårsnatt, det var ”Alfrida” som
passerade, följde mer normalt vinterväder.
Nästa stormlågtryck, den 11/1, var
undertecknad (?) som mest träffade norra
Skandinavien. Pudersnö la sig på marken
den 20-e, vädret blev kallare och vindsvagt
som SMHI gärna säger. – 15 grader natten
till den 24-e, skall det bli säsongslägsta?
Efter hand kom det mera snö och riktigt
mycket fick vi i samband med ett lågtryck
som närmade sig från södra Östersjön.
Friska ostvindar och stora trafikproblem i
delar av landet. Sedan tog västvindarna
över och vi hade töväder vid periodens
slut.

av trädgårdsliv hade den alltså kvar sitt sätt
att hamstra.
Största antalet storskrakar på senhösten
var drygt 150 ex i Flaken den 17/11. 30 ex
så sent som den 3/1 i Törn, därefter enstaka
fåglar fram till isläggningen i mitten av
januari. En knipa låg vid Vissefjärdabron
den 29/12 och i Lindås vid Färgarns bro
1/1 och 5/2. Från Vissefjärdabron kunde ett
mycket stort antal gräsänder räknas in så
länge vattnet var öppet. Hela 360 ex den
3/1 vilket gör lokalen till en betydelsefull
rastplats. Ungefär detta antal även i början
på vintern. Och det kunde löna sig att titta
närmare på andflocken som ofta låg väl
samlad. På självaste Julafton singlade en
liten måsfågel nyfiket ner över iskanten där
änderna fanns för att snabbt dra vidare
söderut. Dvärgmås! Och en ensam kricka
hittades i sällskapet den 3/1
(midvinterobservationer är mycket
ovanliga). Ett par i ER-sjön den 22/11. Vi
har två bra ställen till att se många änder.
Lyckebyån vid Flygts museum hade minst
150 gräsänder den 13/1 och ER-sjön med
Bjurbäcken ibland lika många.
Grågässen är aldrig långt borta. Vänder
fort tillbaka vid mildväder. På Nyårsdagen
flög 4 ex söderut över Lindås. Ensamma
fåglar i Långasjö den 17/1 och en som såg
alldeles nyanländ ut vid Färgarns i Lindås
den 6/2. Den milda luften och blåsten vid
Nyår kan ha fört in de 20 fiskmåsar som
flög över Vissefjärda just på Nyårsdagen.
En mycket märklig observation, att se
vitfåglar hos oss under vintermånaderna är
något riktigt udda. Fyra fasaner höll under
perioden till i Långasjö och sågs oftast
kring tomathuset och Garvaregården. En
sparvuggla hördes med dagläte från en
hyggeskant i Lekaremåla den 20/1.

Fåglarna. Låg nivå men ett par
måsobservationer sticker ut.
Från förra perioden: Odd och Wolfgang
rapporterade en nötkråka på Opalstigen i
Emmaboda som en telefonobservatör
sedan felaktigt bestämde till den
smalnäbbade rasen.
Nötkråkan var kvar hela perioden med
bara korta avbrott, sågs den 7/2. Plockade
helst hasselnötter på matplatsen som den
sedan ibland gömde i snön. Efter månader
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Minst tio knölsvanar flög över Läen den
28/11 och två över Törn den 17/1. Sju fynd
av gråhäger gjordes i december – januari,
två eller tre fåglar troligen och de sågs i
Linnefors, Lindås och Långasjö. På
golfbanan i Vissefjärda gick sex
ringduvor den 9/12 och en plus två i
samhället i januari. En stare besökte ett
fågelbord i Karamåla på Julafton. Det var
sparsamt med varfåglar, endast fem fynd
1/1– 4/2 av kanske tre fåglar från
Skäveryd, Karamåla och Långasjön men
ingen stationär.

30/1 i samma område, båda (om det nu var
två) ungfåglar. I Vissefjärda sågs åtta
ringduvor den 8/2 (nyanlända eller
övervintrare?) och två röda glador flög
förbi vid kyrkbron samma dag, säsongens
(vårens…) första.

Strömstararna var också ganska fåtaliga
eller svårfunna. På räkningsdagen den 13/1
dock 2 ex vid kvarnfallet i Linnefors men
som inte stannade länge där, och… en
kungsfiskare flög mellan järnvägsbron
och sjödämmet precis som för ett par år
sedan vid just denna dag! Duvhök sågs vid
två tillfällen mellan Lindås och Skäveryd,
därtill en i Karsamåla, alla i januari.
Jagande duvhök har även setts i
Emmabodas villakvarter. En kungsörn
flög över Eriksmåla den 2/1 och nästa den

Rapporter/observationer från: Torgny
Berntsson, Rodney Foucard, Pähr
Gustafsson, Fabian Idensjö, Rolf Jansson,
Torbjörn Johansson, Odd Johnsson, Dan
Jonasson, Gerd Jonsson, Bengt Karlsson,
Håkan Karlsson, Ingemar Karlsson, Håkan
Lavebratt, Marie Lindholm, Birgitta
Lindstrand, Annika Martinsson, Wolfgang
Stein, Karl-Erik Sundström, Oskar
Vartiainen m.fl.

”Vinterfåglar inpå knuten” hade 36
rapporter från vår kommun. Stenknäcken
är kvar på Emmabodas tio i topp-lista med
65 ex. Vidare kan nämnas 21 bofinkar, 16
rödhakar, bergfink och steglits 7 ex
vardera och en stare.

Jan Bertilsson

NOTERINGAR FRÅN NYBRO
1/11 2018 – 31/1 2019
Den här gången börjar jag med fenologin.
Vissa arter har börjat övervintra i en
omfattning som för bara 10 år sedan var
helt otrolig. Exempelvis fanns det knappt
en ringduva här vintertid förr, men
numera är de väldigt vanliga. 17 fynd finns
i perioden och det är jämnt fördelat över
datumen. De flesta fynden gäller 1 ex, men
18/12 sågs 21 ex på Aspvägen, 31/12 sågs
minst 11 ex på Ringvägen och 30/1 fanns 7
ex i Hanemåla.
Även rödhaken övervintrar allt mer. Det
finns 21 fynd i perioden jämnt fördelade
över datumen. Här gäller alla fynd 1 ex och
de är från samma platser, läs
fågelmatningar. Åtta fynd av 1 järnsparv
på Postmakaregatan finns från perioden.
25/12 sågs färska spår av morkulla i
Idehult. Vid reningsverkets dammar sågs
en forsärla 21/1.

Knölsvan ses väldigt sällan i inlandet, men
kanske lite oftare senhöst till vår än under
sommaren. I perioden rör det sig
uteslutande om sträckande fåglar. 2 ex över
Ö Bondetorp 19/11, 3 ex över Högaberg
6/12 och 6 ex över Smedjevik 5/1.
Vitfågel syns sällan i inlandet vintertid,
men det verkar som fynden ökar. Av
gråtrut sågs 20 ex 12/11, 50 ex 29/12, 10
ex 1/1 och minst 100 ex 5/1 på olika
platser runt stan. Av fiskmås har det setts
35 ex 1/1 och över 100 ex 4/1 inom stan.
Havsörn blir allt frekventare i inlandet och
har setts tio gånger i perioden. Vid sju av
tillfällena var det 1 ex, vidare 2 ex vid
Stensjön/M 17/11, 3 ex vid Vikroken 13/11
och 5 ex vid Boasjö 3/1. Fyndlokalerna är
jämnt fördelade över kommunen.
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Gråhäger är ytterligare en art som har
börjat ses allt mer vintertid i inlandet. Det
finns sju fynd från perioden á 1 ex. De
flesta är förbiflygande, men stationära har
setts 3/11 vid Linnéasjön, 4/11 vid
Skärsjön och 18/11 vid Stensjön/M.
Normala vinterfåglar som gråsiska,
bergfink, sidensvans och varfågel har
inte varit lika många som normalt.
Varfågel har setts sex gånger i perioden á 1
ex. Fynden är från lika många lokaler; 4/11
Madesjöflyna, 14/11 Abbetorp, 14/12
Flerohopp, 26/12 Pukeberg, 29/12
Råddemåla och 27/1 Svensboryd.
Så långt fenologin och lite inland.

Gråsiskans största antal var 50 ex 2-3/11 i
Södra Nybro samt minst 50 ex i en
blandflock med minst 50 grönsiskor 6/11
hemma hos mig på Upplandsgatan 2.
20 kråkor sågs vid Kährs på Flyebovägen
1/11 och minst 1200 kajor fanns i centrum
29/1. På självaste julafton satt minst 99
tamduvor på sydsidan av taket till
Storgatan 10-12.
Avslutningsvis glädjande hela 26
grönfinkar hos mig 31/1. Kul m.t.p. att
arten varit hårt drabbad av gulknoppssjuka.
Återstår då rariteter enligt rrk:s mall. Som
vanligt några fynd av tjäder; 3 1K-fåglar
nära Uddevallshyltan 9/11, färsk spillning
vid Råsemåla 3/12, 1 förbiflygande tupp i
Smedjeviksområdet 6/1, 2 hönor nära
Råsemåla tre dagar i rad 14-16/1 och 1
tupp i Smedjevik 5/1.
En järpe sågs öster om Stensjön/M 5/1.
17/11 hördes en sparvuggla i Smedjeviks
n.r. och den sågs även lite senare.
2 kungsörnar sågs vid Kopperkull nära
Målerås 23/12 och 1 kungsörn satt på ett
trafikdödat vildsvin vid Skogstorp nära
Gullaskruvssjön på Frösekevägen 14/1.

När det gäller stora flockar är det vissa
arter som utmärker sig. 20 mindre
korsnäbbar i Hinkaryd 4/11 och 20 större
korsnäbbar mellan Smedjevik och Kulla
6/12 är låga maxsiffror. Inte heller
periodens största flock av storskrake
imponerar, låga 25 ex i Orranäsasjön 4/12.
27/11 gick jag från Flyebo damm till
Linnéasjön och räknade gräsänder.
Totalsumman blev 409 ex fördelat på 59 ex
ner till inloppet i Svartegöl, 137 ex i
Svartegöl och ner till N Esplanaden, 37 ex
mellan N Esplanaden och N Långgatan,
137 ex i Badhusparken och 39 ex i
Linnéasjön. Indelningen är gjord m.t.p.
stadsdelarna.
Som tidigare nämnts under vinterfynd har
det varit dåligt med sidensvansar. Största
antalet har varit 35 ex tre gånger i
perioden; 3/11 i Myrdalen, 6/11 vid Balder
och 10/1 åter i Myrdalen.

Rapportörer: Per Ahlgren, Majlis
Bergman, Torgny Berntsson, Jan
Bertilsson, Stefan Björn, Göran Cedertorn,
Lisbeth Edberg, Emil Ejermo, Anders
Helseth, Derrick Häggqvist, Johnny
Häggqvist, Ljiljana Kakarika, Lars
Lidberg, Stig Ljungdahl, Ronnie
Nederfeldt, Detlef Singer m.fl.
Ulf Edberg

Tjocknäbbad nötkråka på Opalstigen.

Foto: Wolfgang Stein
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I samarbete med

AKTIVITETER

www.
studieframjandet.se

VÅREN 2019
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.

Påsken
Finska Utö
6 personer är inbokade på färja och
boende. Anmälningstiden gick ut 1/2.

Lör 9 mars Klubbtävling
Vi har under många år efterfrågat tips och
idéer på nya aktiviteter från våra
medlemmar och nu har vi plötsligt fått 2
förslag som vi tänker försöka realisera (se
även 1 maj). Samling i Emmaboda 06.00
och i Nybro 06.30 för att dela upp oss i lag
om 2-3 personer. Därefter far vi till
Orrefors. För att inget lag ska få för stor
fördel så är tävlingsområdet Hälleberga
församling. Tävlingen pågår 07 – 11.
Åter ca 12. Ledare är Ulf Edberg. Ingen
föranmälan.

Ons 1 maj Örsjö
En medlem har tipsat om den nya
vandringsleden runt Örsjösjön. Samling i
Emmaboda 06.00 och i Nybro 06.10 för att
sammanstråla vid Örsjö IP 06.20. Åter
kring lunch. Ledare är Ulf Edberg. Ingen
föranmälan.

Fre 26 april Våtmarksrundan
Nu är det 34:e året i rad som Torgny leder
oss ut i Långasjös våtmarker. Vi hoppas
som vanligt på dvärgbeckasin. Samling i
Nybro 17.45 och vid Långasjö kyrka
18.30. Slut ca 22. Ingen föranmälan.

Lör 4 maj Utlängan
Vårens höjdpunkt i aktivitetsväg? Ta med
mat för hela dagen. Samling i Nybro 08.30
och vid Vissefjärda kyrka 09.15 för att
vara i Yttre Park innan båten går vid 10.30.
Vid 17.10 går båten tillbaka och vi är i
Yttre Park 18.00 och hemma runt 19.20.
Med reservation för ändring i tidtabellen.
En rundtursbiljett kostar 50 kr, helst
kontant. Ledare är Ulf Edberg (0481-159
23). Föranmälan senast 29/4.

Mån 18 mars Årsmöte
Se kallelsen på s. 10 i Fågelbladet 1-19.
Mån 1 april Ugglekväll i Emmaboda
Samling 19.30 vid Runes mack i Långasjö.
Slut före midnatt. Ledare är Torgny
Berntsson. Ingen föranmälan.

Sön 12 maj Fågelskådningens dag
För 17: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 4 april Ugglekväll i Nybro
Samling vid 19.30. Åter före midnatt.
Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan.
Sön 14 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.

Lör 25 maj Ryningen
Samling i Emmaboda 05.30 och i Nybro
06.00. Åter på e.m. Ledare är Ulf Edberg
(0481-159 23). Föranmälan senast 23/5.
Tors 30 maj Ödevata
Som vanligt har vi ett stånd på fiskemässan
på Första metaredagen.
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