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LEDARE
KOLLEKTIVT SKÅDANDE?
Under en exkursion till Lindö udde i
Blekinge 1997 träffade vi på en snubbe där
ute som sade att han aldrig förstått sej på
vitsen med just kollektiv fågelskådning.
Det är ju förstås upp till var och en att
ställa frågan. Vi höll oss dock neutrala.
Men för att titta i backspegeln kan
åtminstone jag tycka att snubben ifråga
missat något. Klubbens årliga artjakt inom
respektive kommungräns har kommit till
genom att allt fler rapporterar till
artportalen, som ju enkelt finns länkad från
vår hemsida nefk.nu (för den som har
tillgång till dator). Med den telefonkedja
som man kan gå med i, får man snabbt tips
om nya observerade arter och får på så sätt
möjlighet att hjälpa varandra få nya
årskryss. Det ger många spännande
naturupplevelser och förstås en hel del
flängande, men mycken och för vissa
välbehövlig motion av kroppens/sinnenas
alla delar, inte minst uppmärksamheten.
Viktigt dock att man uppträder varsamt på
eller i närhet av privat mark. Man kan ju
heller inte parkera sin bil var som helst.
Bäst om man på nya lokaler talar om för
markägaren vad saken gäller, detta kanske

kan leda till att denne också blir intresserad
av fågelskådningens sunda
fritidssysselsättning.
Våren och försommaren är den tid då
mycket händer i ”våra” fågelmarker.
Tyvärr verkar bl.a. jord- och skogsbruk på
många håll nonchalera skyddet av fåglars
häckbiotoper. Än värre är de planer på
storskalig landplacerad vindkraft som om
så sker kommer medföra grova intrång i
”vår” vackra svenska natur. Känns som
fågelskyddet får stå tillbaka för framtida
strävan mot ekonomisk tillväxt och
effektivisering i all form av naturbruk. Nog
om detta.
Storspoven tycks ha försvunnit från allt
fler lokaler i Sydsverige. Jag besökte förra
veckan en känd häcklokal utanför
Vrigstad, där fick jag och en kompis njuta
av spovarnas härliga drillar; ett balsam för
själen.

Karsamåla 1 maj 2016
Torgny Berntsson, ordförande

REDAKTIONSRUTA
ÄNNU EN ÅRSRAPPORT
Det här numret av Fågelbladet domineras
av Årsrapporten för 2015. Jag märkte när
jag var klar med den att jag hade använt
storlek 12 på texten. De senaste åren har
jag annars haft storlek 10 på Årsrapporten,
men jag tänkte behållit storlek 12. Fast sen
fick jag in texten om tärndraget och en
massa fina bilder rätt sent, så jag jobbade
ändå om Årsrapporten till storlek 10.

värdefullt utrymme i tidskriften till en
Årsrapport. Många funderar på att bara ge
ut Årsrapporten digitalt, som en pdf. Sen
kan man skriva ut den själv om man vill.
Då får man mer utrymme till bilder och
aktuellare text än det från förra året.

Kanske vi ska ha samma diskussion som
regionalföreningarna, d.v.s. om vi ska ta

Nybro 12 maj 2016
Ulf Edberg, redaktör

Tack till Emmaboda kommun som
sponsrar trycket av det här numret.
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EXKURSIONSRAPPORTER
ÖLÄNDSKA HAMNAR
6 FEBRUARI 2016
Vid samlingen på Fågelvägen i Nybro på
lördagsmorgonen var vi 10 skådare som
for iväg i 3 bilar. Det var in i dimman
direkt och om möjligt ännu värre kring
Kalmar och Ölandsbron.
På östra Öland var det inte fullt lika
dimmigt, men mycket blåsigare med en
råkall vind.

med oss som tog fina närbilder och man
såg då på näbben att bara spetsen på
näbbnageln var svart.
Hon hade också väldigt mycket vitt runt
näbben och det är mycket sällsynt att en
vigghona har så extremt mycket vitt där.
Det fanns här också gräsänder och ibland
dem två krickor. Vidare så var det gott om
ormvråkar, varav en var mycket mörk.
Sen kom också en fjällvråk på slutet och
ryttlade. Några grågäss fällde på vattnet
och ett par korpar satt långt i norr.

Första stoppet var Gårdby hamn. På vägen
dit såg vi bl.a. ormvråk, ringduva och
tamduva. Sikten österut över havet var
begränsad av dimman, men nära land såg
vi knölsvan, gräsand, vigg, knipa och
storskrake liksom storskarv, fiskmås,
gråtrut och havstrut. Av tättingar hittade
vi koltrast, blåmes, talgoxe, kaja, kråka,
gråsparv, pilfink, grönfink och
domherre.

Sista stoppet på Öland var Stora Rör på
västra sidan. Sikten i sundet var sämre än
den var på östra sidan, men det blåste
minst lika hårt. Enda nya arten blev
skrattmås. Det var f.ö. inte alls mycket att
kika på här. Innan vi nådde Smålandssidan
hann man i en av bilarna se sothöna och
har jag räknat rätt så blev det 35 arter.

En bit bort kunde man se silhuetterna av 2
havsörnar som satt på en sten inåt land.
Jag hörde en gråhäger skrika och precis
när vi körde därifrån satt en gulsparv på
en ledningstråd.
Vid närmsta bondgården satt en ormvråk i
ett träd och den blev bortjagad av en skata
och en nötskrika.

Innan vi for till Nybro så stannade vi till
vid Stadsparken i Kalmar och fick se bl.a.
rörhöna, nötväcka och råka. Dessa arter
kom dock inte med på Ölandslistan.
Vi var åter i Nybro strax före 15. På slutet
så hade det börjat regna, men då slapp vi
vara ute mer.

Nästa stopp blev Bläsinge hamn. Där såg
några som dröjde sig kvar vid bilarna
sångsvanar, medan de som var först
därifrån hittade ett omaka par i
hamnbassängen, nämligen en
hane av salskrake och en hona
av bergand. De var de enda
representanterna för sina resp.
arter. Honan förföljde hanen
tätt efter precis hela tiden. Det
fanns även knipor och viggar
där, men hon valde salskraken.
Först var vi lite osäkra på om
det verkligen var en bergand,
men vi hade 3 kanonfotografer

Ulf Edberg

Salskrake och bergand.
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Foto: Göran Cedertorn

SPORTLOVSAKTIVITET I
EMMABODA 23 FEBRUARI 2016
Det sedvanliga holkbygget hade i år
annonserats av oss själva genom att vi hade
affischerat på Johansfors skola i förväg.
Förra året kom ju inte någon och enligt
Torgny var det för att eleverna inte får
något papper om sportlovet längre. De får
tydligen bara leta på datorn och då vet man
ju hur det blir.

Jag kom strax före Torgny och Rodney. Vi
lastade in en massa brädor som Fabbe hade
fixat. Det ska han ha ett stort tack för.

Ulf och Rodney jobbar.

Nicole, India och Emma målade sin holk.

Vi väntade spänt på årets utfall och jo, det
kom några barn i år och byggde holkar.
Ulf Edberg

Foton: Torgny Berntsson

SPORTLOVSAKTIVITET I NYBRO
25 FEBRUARI 2016
För första gången hade vi en sportlovsaktivitet i Nybro 2015, men det kom inte så
många, så vi tänkte inte ha något i år.
Nybro kommun erbjöd dock pengar om vi

ordnade något, så vi testade ett år till. Det
kom ännu färre så det blir nog inget 2017.
Ulf Edberg
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HÄLLESKOG OCH HINKARYD
5 MARS 2016
Vi var åtta personer som lämnade Nybro
och for till Orranäsasjön där Johnny
väntade. Tyvärr var det väldigt dimmigt
hela tiden och på sjöarna låg isarna tjocka.
Vid inloppet i Orranäsasjön var det en råk,
men ingen skrak den här dagen. Inget
annat heller för den delen.

Väl ute på Kostavägen igen for vi österut.
När vi passerade Stibbetorp så lyfte en
gammal havsörn, som jag bara såg
bakifrån. Det var ett imponerande
vingspann och en vit stjärt.
Klockan var 9 och det var fikadags, så vi
tog av mot Barkeström och parkerade vid
naturstigens parkering. Sen gick vi bort till
dammen och fikade. När vi kom tillbaka
till bilarna såg vi koltrast, blåmes och
entita. Ett par gräsänder simmade i
Vapenbäcksån och Johnny såg en
trädkrypare.

Vi blev fyra bilar när Johnny hängde på
och första stoppet blev på Frönesjövägen.
Där parkerade vi på vändplanen strax
innan sjön och gick till sjön som var helt
igenfrusen. Precis innan vändplanen såg vi
i första bilen en älg springa in i skogen och
på vändplanen hördes orrspel från
Frönegöl.

Nu tog vi oss ut på 31:an och körde via
Orrefors mot Fröseke. Precis innan
Fröseke tog vi av mot Alsterbro och efter
ett par hundra meter parkerade vi på
parkeringsplatsen vid Hinkaryds
naturreservat. Där såg vi några
kungsfåglar och hörde en kattuggla ropa i
dimman.

Nästa stopp var Derasjön intill
Kostavägen. Även där låg isen över hela
sjön, trots att det var öppet en bit ut helgen
före, men flera kalla nätter hade läkt isen.
Inga toppspelande orrar i träden norr om
vägen heller som man kan se ibland.
Vi for lite österut längs Kostavägen och
tog av norrut på Skitvägen (den enda av
Sveaskogs vägar som har blivit av med sin
namnskylt). Där flög en ormvråk över
framför bilen och i sista bilen lyckades
Oskar få en dimmig bild på den.

Gänget gav sig ut på stigen genom
reservatet. Det var ganska kuperat och
mycket hala stenar och rötter på stigen.
Naturen var fantastisk, med väldigt gamla
grova granar och tallar. Ungefär halvvägs
satt en svartmes och sjöng. Det var nästan
det enda vi hörde på slingan. Vi var åter
vid bilarna ca 11.00. Där skiljdes vi och en
bil for till Nybro. Vi passade på att kika ut
över Store Hindsjön när vi passerade
Bjällingsmåla, men även här var det bara is
att skåda.

Vid Källeskruvs bilväg stannade vi och
lyssnade efter orre ute på Fröneskruvs fly.
Det gick inget bra. Där var tyst som i
graven. Istället körde vi Gålinge bilväg,
där orrarna brukar äta grus, men vi såg
ingen. Vägen var f.ö. ganska översnöad.
Vi stannade när vi kom till vägskälet vid
Isakabottenvägen och lyssnade igen, inte
ett knyst där heller. Sen körde vi genom
Fröneskruv och stannade på
Fröneskruvsvägen ca 750 m söder om byn.
– Här är det tjädermarker, sa jag, håll
uppsikt. Vi for vidare och efter ca 200 m
satt en tjäderhöna i vägkanten. Hon flög in
i skogen när vi kom farande.

Artlistan blev inte särskilt lång, knipa,
björktrast, talgoxe, nötväcka och kråka
var också med, så den slutade på 17 arter.
Kvantitet är ju inte allt och nu var det ju
ganska hög kvalitet, så man får vara nöjd.
Jämnt lagom som vi körde hemåt började
det regna, så man får vara glad att vi slapp
bli blöta.
Ulf Edberg
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UGGLEKVÄLL I NYBRO
30 MARS 2016
Vädret den här dagen var det sämsta
tänkbara för ugglelyssning. Det både blåste
och regnade. Dessutom tilltog det. Vi hade
samexkursion med Naturskyddsföreningen,
så jag for ändå till samlingsplatsen för att

meddela ev. deltagare att det var inställt.
Det var tur för det var en familj där. De
hade anat att det inte skulle bli något.
Ulf Edberg

UGGLEKVÄLL I EMMABODA
4 APRIL 2016
Denna traditionella exkursion är för att bli
lyckad beroende av att vädret är lämpligt
och att det inte pågår för mycket
industri/trafikbuller i området. Omfattande
förberedelser krävs av ledaren som att
rekognoscera lämpliga lokaler föregående
kvällar. Denna utflykt kunde bli en av dom
bättre om det varit vindstilla. Vi hade två
nätter före hittat en ropande pärluggla när
sågverket stod stilla. Jag hade besökt olika
sankmarker för att få årskryss på
enkelbeckasin utan resultat, men istället
oväntat fått höra en hornugglas dova rop
vid Långasjön.

stannade till där pärlugglan tidigare hörts,
men så icke denna blåsiga kväll. Vi
fortsatte till badplatsen i Häljanäs vattnet i
Flaken låg ganska still. Fabbe försökte
blåsa igång storlommen, men den tyckte
inte att den hade rätta akustiken.
Några avvek men resten fortsatte till ett
annat ställe, men bullret från sågverket
dominerade fullständigt här. De flesta
tyckte nog att dom hört och sett nog:
hornuggla, kattuggla, morkulla,
enkelbeckasin, vattenrall, taltrast,
rödhake, björktrast, sjöorre, knipa m.fl.
Vi avslutade och åkte tillbaks till starten.
Tre entusiaster som inte nöjde sej med 2
ugglearter, utan åkte flera mil för att om
möjligt hitta pärluggla i Bönemåla, där
den hörts och setts ett par veckor tidigare,
men det är tydligt att hoar gör dom bara
när det är stiltje.
Jag som satt fram såg dock pärluggla i
billyset två gånger, möjligen samma ex.
När vi efter en lång runda med många
stopp i Torsjötrakten var hemma igen stod
klockan på 02:00; hårt att vara skådare i
dessa tider.

Vi samlades denna kväll på Långasjös
kyrkparkering, 13 pers kända och okända i
snålblåst och duggregn som upphörde.
Efter samlingen drog vi till hornugglan
som ju vanligen inte ropar i snålblåst. Efter
att lyssnat en stund på bl.a. morkulla och
vattenrall tog jag till en fuling; för att
försöka få igång ugglan med mobben spela
upp dess läte. Snabbt dök den i halvdunklet
upp tätt över våra huvuden klatschande
med sina långa vingar. Vi hörde avlägset
även en kattugglehane, varefter Fabbe
som ju är expert på att härma denna uggla
fick igång två honor som kom allt närmre,
hanen valde nog reträtt.

Summa 3 ugglor, inte dåligt. Ska kanske
tilläggas att den lilla sparvugglan som kan
höras tuta i skymning och gryning i år bara
hörts i Buggehult.

Sågverket gick för högtryck och blåsten
gav inte med sej, snarare tilltog. Vi åkte i
bilkaravan lilla vägen mot Häljanäs och

Torgny Berntsson

KULLA O. SMEDJEVIK 16 APRIL 2016
En rallytävling här vid samma tid gjorde så

vår exkursion blev inställd i år. /Red.
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ÅRSRAPPORT
FÅGELRAPPORTEN 2015
Knölsvan
A
E: Endast tre observationstillfällen, alla i januari
och en eller två fåglar.
N: Sex fynd, fyra från februari, ett från 1/3 och ett
från 26/12. 1-5 ex. Alla sträckande utom 5 ex
rastande på Madesjöflyna 23/2 och 5 ex rastande i
Orranäsasjön 1/3.

flock över Getasjön.

Mindre sångsvan
E: En flock hördes överflygande i Bökevara den
11/3.
N: 1 ex över Ö Bondetorp 27/2 och 5 ex över
Virkesjön 3/3.

Snatterand
A
E: Ett par i Törn den 9/4, en ensam hanne i
Bockabosjön 20-23/4 och två honor i Hörnsjön
30/4.
N: 1 hane i Svartegöl 5/3.

Sångsvan
H
E: Häckningar eller par under häckningstid i
Långasjösjön, Hörnsjön, Bockabosjön och
Ödevaten.
N: Häckningar eller par under häckningstid vid
Gangsmad, Råddemåla, Stensjön/M, Alsjösjön,
Olsbosjön, Ramsjösjön, Höljafly/Frönesjö, Tokebo
sjö och Karstorpagölen. 3 ungar vid Lilla göl 1/7.

Kricka
N: En hane sågs i Bolanders bäck vid
Badhusparken 1/1, d.v.s. vinterfynd.

Bläsand
A
E: Rastande 19/3-6/5, ofta parvis men 20 ex i
Flaken och 10 ex i Löften den 11/4.
N: 2 hanar och 1 hona i Derasjön 4/4, 2 par i
Stensjön/M 11/4 och 1 hona i Stensjön/M 26/10.

Gräsand
N: Största flocken, 202 ex, fanns i centrum 1/11.
Stjärtand
A
E: Ett par är noterat den 6/4 men ingen lokal finns
angiven.

Sädgås
R + ST > 100
E: Sträckande eller rastande 17/1-11/3 med som
mest 31 ex vid Skäveryd och under hösten 50 ex
11/11 och 10 ex den 12/12. Når inte upp till
rapportmallens gräns men bör noteras, ingen vanlig
gåsart hos oss.
N: Under våren 12 ex rastande på flyna i Madesjö
24/2 och 3 ex förbiflygande Råsemåla 4/3. Under
hösten 35 ex sträckande över Myrdalen 11/11.

Årta
A
E: 4 ex låg i Yggersrydsjön redan i mitten av mars.
Några par i Bockabosjön den 20-24/4.
Skedand
A
E: Rastande vid fyra tillfällen 11-24/4, enstaka
hannar eller par. I Bockabosjön sågs ett par den
26/5, d.v.s. under häckningstid, en hanne i Hörnsjön
samma dag.
N: 1 hona i Råddemåla 7/4, 2 par i Stensjön/M
11/4, 1 par i Stensjön/M 25/4, 1 ex förbiflygande i
Slättingebygd 2/7 och 5 hanar i Boasjö 5/7.

Bläsgås
N: 2K-fågeln rapporterad 35 gånger fram t.o.m.
13/5 i centrala Nybro. Kom hit hösten 2014.
Grågås
R + ST > 100
E: 100 ex mot SV vid Flaken den 9/9.

Vigg
A
E: Rastande i mindre antal, mest parvis, på spridda
lokaler 11/4-3/5.
N: 1-4 ex rastande vid fem olika ställen 5/4-29/5. 2
hanar i Boasjö 5/7 och 1 hane i Simontorp 4/10.

Vitkindad gås R + ST > 100
E: Den 4/5 passerade ca 400 ex över Lindås och
20/5 ca 100 ex över Guttamåla i Vissefjärda. Bra
sträckdagar på hösten var 6 o 7/10 då över 500 ex
räknades på tre skilda lokaler första dagen och ca
800 andra dagen. Ca 150 mot SV över Guttamåla
den 9/10.
N: 300 över Myrdalen och 750 över Madesjö 11/5.
150 över Slättingebygd 2/10, 200 över Myrdalen
och 250 över södra Nybro 6/10, 300 över Hanemåla
8/10, 100 över södra Nybro 8 och 14/10.

Sjöorre
A
E: En hanne låg i Kyrksjön den 8/4. För övrigt
endast nattsträckande 29/3-13/4 vid tre tillfällen.
Salskrake
A
E: En hona i Lyckebyån vid Skäveryd den 26/2
(vinterobservation). Därefter endast ett par och det
var i Getasjön den 9/4. Ännu en vinterobservation
gjordes, ett ex i Löften den 20/12.
N: 3 hanar i Skärsjön 5/3, 1 par i Skärsjön 7/3 och 1

Prutgås
R + ST > 100
E: Tidigt på morgonen den 29/10 hördes en större
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hane i ån i Alsterbro 12/4.

N: 22 fynd, alla 1-2 ex utom >50 ex över Nybro
27/3. Vårobsar 15/3-3/5. Höstobsar 12/8-27/10. På
våren mest sträckande, på hösten 3 rastande, t.ex.
långstannaren i Nybro 19/8-27/10 (13 fynd).

Småskrake
A
N: 2 par i Stensjön/M 10/3, 1 hane i Derasjön 3/4
och 4 ex i Stensjön/M 25/4.

Rördrom
A
E: En spelande fågel hördes i Getasjön den 2324/5.
N: Hörd 3 och 16/5. Oklart varifrån 3/5, men det
kan ha varit Olsbosjön även då.

Storskrake
R > 100
E: Som mest sågs 130 ex, Flaken den 21/11.
N: 53 ex 10/3, över 80 ex 16/3 och 55 ex 19/3 i
Stensjön/M är de största flockarna.
Järpe
N: 1 tupp hörd i Smedjeviks n.r. 29-30/3. 1 ex
förbiflygande vid Boasjö 31/3.

Ägretthäger
E: Hörnsjöns andra ägrett rastade en stund på
förmiddagen den 22/4 och gladde några daglediga
skådare. Drog sedan vidare söderut.

Orre
SP
E: I Yggersryd 28/3, i Stolpabäck 6/4 och vid
Flaken 11/4 hördes spel. 7 ungar hittades 15/7 söder
om Ö Hällasjö.
N: I Orreforstrakten 8 spelande 6/4. I
Smedjeviksområdet som mest 6 spelande tuppar
11/4. 1 spelande tupp vid Rörsjön 22/4. Vid
Frönesjö som mest 4 spelande tuppar 11/5.

Gråhäger
H, V
E: Inga vinterfynd.
N: 1 ex förbiflygande Rismåla 1/1, 1 ex
förbiflygande Ö Bondetorp 11 och 30/12.
Bivråk
H
E: Vårens första sågs vid Linnefors den 17/5.
Under häckningstid sedd på tre eller möjligen fyra
lokaler. Alltmer sällsynt på höstflyttningen, bara tre
fynd 22-29/8.
N: 6 fynd från juni, 5 fynd från juli och 3 fynd från
augusti. Samtliga fynd rör 1 ex utom 2 ex i Ö
Bondetorp 29/6-1/7 och 1 par i Skårebo 16/7.

Fasan
A
E: En tupp gick på en vägkant i Båldön den 16/7.
N: 1-3 tuppar i S:t Sigfridsområdet (Smedstorp,
Bosgård, Brorsryd, Källebäck) 5/3–29/9. 3 1Kfåglar i S:t Sigfrid 18/9.
Smålom
N: 1 ex nordsträckande, Ö Bondetorp 25/4.

Brun glada
N: Hela två fynd. Först 1 ex Hagnebo 30/5, sen 1
ex Kristvallabrunn 10/6.

Storlom
H
E: Under häckningstid rapporterad från Törn,
Skepen, Flaken och Ödevaten.
N: Sedd under häckningstid i Derasjön, Hultebräan,
Dackebosjön, Skärsjön, Virkesjön, St Hindsjön,
Grytsjön/K, Stensjön/M, Orranäsasjön och Boasjö.
Ungar sedda i de tre sistnämnda sjöarna.

Röd glada
A
E: Rapporterad varje månad t.o.m. oktober, sista
15/10. Således även vinterfynd.
N: 56 fynd 22/2-15/11. 2 vinterfynd. Alla fynden
gäller 1-2 ex.

Skäggdopping H
E: Par under häckningstid i Getasjön (bobygge),
Kyrksjön och Hörnsjön.
N: En 1K-fågel sågs i Hultebräan 1/11. Senast en
häckning konstaterades i Nybro så var det i den
sjön för många år sedan.

Havsörn
A
E: Sedd eller rapporterad alla årets månader utom
juni och juli. Flertalet från södra och västra
kommundelarna. Ingen konstaterad häckning i år.
N: 54 fynd, rapporterad alla månader utom juli. 7
obsar från januari, 4 från februari och 5 från
december. Alla fynd gäller 1-2 ex utom 3 ex vid
Boasjö 16/1.

Svarthakedopping
A
E: Ett ex rastade i Skävresjön den 8/4 vilket blev
årets enda observation.
N: 1-3 ex i Alsjösjön 4/4-3/5 och 2 ex i Brorsryd
12/5.

Brun kärrhök H
E: Tre möjliga häckningslokaler.
N: Möjligen häckning på tre lokaler.
Blå kärrhök
A
E: Två vår-/försommarobservationer, den 8/4 och
31/5. Under hösten minst sju sedda 21/9-29/10, de
flesta från Skäveryd.

Storskarv
A
E: Vårobservationerna ligger mellan 28/3 och 11/5
med 25 ex som mest. Höstobservationerna som är
betydligt fler börjar den 2/8, sista 20/11. Västlig
sträckriktning dominerar och största antal var över
200 ex den 27/9.

Ängshök
E: En hanne flög över hyggesmarker i Rörsbo och
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Törsbo den 4/6.

Lärkfalk
H
E: Årets första sågs vid Hörnsjön den 3/5 och den
sista i Algutsboda 13/9. Vi har två möjliga områden
som hyser dessa falkar under häckningstid.
N: Tio fynd om 1 ex 6/5-30/8. Ett par i lämplig
häckningsbiotop 16/5 vid Grösjön.

Duvhök
A
E: Sex observationer i februari-april och minst tio
från perioden augusti-november.
N: 16 fynd januari-juli och fem fynd oktoberdecember. Alla rör 1 ex, hälften sedda runt Nybro
stad.

Vattenrall
A
E: Sporadiskt hörd i Långasjösjön (ibland 2 ex),
Getasjön och Hällasjömålasjön 12/3-9/5. I år även
en höstobservation, Sidlången/Nätterhövden den
31/10.
N: 1-2 ex i Alsjösjön 4/4-24/5, 5 fynd. 1 ex Tokebo
sjö 2/5 och 1 ex Gangsmad 4/5.

Ormvråk
V
E: Säker övervintrare med många fynd spridda över
hela kommunen, några gånger 2 ex på samma lokal.
Men oklart hur många fåglar totalt det rör sig om.
N: 13 fynd från januari, 15 från februari och 5 från
december. 1-4 ex per fynd utom Slättingebygd
19/2, 11 ex.

Småfläckig sumphöna
A
E: Det hördes inte mindre än tre spelande fåglar i
Getasjön den 29/5. Senare en i Harebosjön den
12/6.

Fjällvråk
A
E: Som vanligt gjordes flest observationer i
samband med höstflyttningen. Första sågs redan
den 14/8, därefter minst sex fynd 3/10-1/11.
Skäveryd var bästa lokalen. Till detta kommer ett
midvinterfynd, ett ex på Nyårsdagen i Tången,
Vissefjärda.
N: Nio fynd 5/1-3/5 och sju fynd 12/9-6/12. Ett
januarifynd, 5 i februari och ett i december. 1-2 ex
per fynd.

Rörhöna
A
E: I smala delen av Hörnsjön utanför Kyrkeby
bränneri sågs och hördes en fågel i senare delen av
maj. En i vårt område sällan rapporterad sumphöna.
N: 1 adult fågel observerades kring Linnéasjön
11/4-4/5. 1 par med 2 pull sågs i Kährs damm 1921/5.

Kungsörn
A
E: Under perioden 28/3- 1/11 gjordes fem fynd
varav två i april och maj.
N: Fyra fynd från olika platser om 1 ex 5/1-20/4. 2
ex över Kulla 26/10.

Sothöna
H
E: Observerad under häckningstid i Bockabosjön,
20/4-24/5, två ex vid ett tillfälle.
N: 1 ex hördes vid Alsjösjön 3/5.
Trana
N: Största flocken, 100 ex, sträckte mot S över
Orrefors 28/9. 1 tidigt ex rastade på Madesjöflyna
24/2 och sågs flyga förbi Åkrahäll 26/2.

Fiskgjuse
H
E: Endast från två sjöar fanns gjusar rapporterade
under häckningstid.
N: Två kända bon i kommunen.

Strandskata
A
E: Två observationer, båda från Emmaboda tätort.
En upptäcktes vid ER-sjön den 9/4 och höll till där
ett par dagar, sedan kom nästa inflygande över
samhället den 15/4.
N: 9 fynd av 1-2 ex 7/5-11/7 kring Madesjö och
Myrdalen.

Tornfalk
A
E: Två vårobservationer vilket inte hör till
vanligheterna, den 2-3/5 på skilda lokaler.
Dessutom två under häckningstid i
Vissefjärdaområdet. Under hösten ordinärt
uppträdande från 14/8 till 27/9, 2 ex vid ett tillfälle
och flertalet är från sträckskådningen i Skäveryd.
N: Sex fynd 27/3-22/5 och fyra fynd 3/8-3/9, alla
gäller 1 ex. Hälften från Madesjö.

Mindre strandpipare
A
N: Epoken med m strandpipare på Skruvens
ind.omr. är över. Som tur är finns det andra
lämpliga lokaler. 11-26/5 sågs 1-3 ex vid Björnsjön,
Överstatorp. Snart är schaktningsarbetena över där
med. 13/8 hördes 1 ex på Svartbäcksmåla
sandmarker kanske är det artens framtida hemvist.
De upptäcktes ju första gången häckande i
kommunen just i Svartbäcksmåla 1989 i stora
grusgropen.

Aftonfalk
E: En utfärgad hanne sågs vid Getasjön den 23/5
där den jagade insekter tillsammans med ställets
lärkfalkar. Årets andra var en ungfågel eller hona
som rastade på Storemaden vid Skäveryd den 9/8.
Stenfalk
N: Årets första på våren, Kulla 10/4. Årets andra på
hösten, Ö Bondetorp 10/10.

Tofsvipa
H
E: Par under häckningstid sågs vid Bockabosjön
och Långasjösjön, i Flädingstorp och N Kyrkeby.
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Underrapporterad vad gäller just häckningstid?
N: Par i häckningstid eller permanent revir i
Flyebo-Desemåla, Madesjöflyna, Hagnebo,
Spaksmåla, Persmåla, Simontorp, Överstatorp,
Alsjösjön, Olsbosjön, Gummemåla och
Knivingaryd. Inga obsar efter 29/5 och inga fynd
med ungar.

Orranäsasjön fick ett par ut 1 pull. Trolig häckning i
Boasjö. Förbiflygande och födosökande på flera
håll under häckningstid.
Havstrut
A
E: En förbiflygande vid Flädingstorp och Hörnsjön
den 24/7.
N: 6 ex sträckte förbi Kulla 23/4.

Brushane
E: En fågel rastade på Storemaden i Skäveryd den
11/4.

Fisktärna
H
E: Flaken, Törn och Kårahultsjön förekommer i
rapporterna under häckningstid. Underrapporterad?
N: 3 pull i Boasjö 4/7. Häckning i minst sex sjöar
till. Sedd födosöka i ytterligare tre sjöar.

Dvärgbeckasin A
E: En spelande fågel hördes från Hällasjömålasjön
sena kvällar 24-30/4.

Silvertärna
E: I Ödevaten sågs ett ex den 10/8 vilket troligen
bara är andra gången i vår kommun.

Småspov
E: Den 27/7 passerade en flock mot SV över
Brinkabo och senare Guttamåla. Räknades till 15 ex
vid andra överfarten.
N: 8 ex sydsträckande över Kulla 6/7.

Tamduva
N: Största flocken, 151 ex, sågs i centrum 31/10.

Storspov
A
E: Endast noterad på sydsträcket. Den 6/7 gjordes
två observationer som troligen inte var samma
fågel.
N: 1 ex sträckande över Nybro 21/7 och 1 ex
sträckte över Ö Bondetorp 8/8.

Skogsduva
H
E: Håller ställningarna väl, ses och hörs på nya
lokaler.
N: Hörd spela på minst åtta lokaler. En vinterobs
tillhör inte vanligheterna, 1 ex i Kulla 7/1, men den
kanske följer ringduvorna i spåren. De var ju
omöjliga att hitta här vintertid på 1900-talet.

Svartsnäppa
N: 1 ex sydsträckande, Ö Bondetorp 7/8.

Ringduva
N: Största flocken var 200 ex i Persmåla 22/9. Fyra
januarifynd och fem fynd i december där största
antalet var 12 ex i Hanemåla 30/12.

Rödbena
A
E: Rastade vid Hörnsjön den 3/5, en fågel.
Gluttsnäppa
E: Bara två observationer, den 25-26/4, lokal som
ovan.

Turkduva
E: Numera etablerad i Emmaboda tätort. Säkraste
tillhållen har varit Nygatan 5 med Folketshusparken
och Opalstigen/Diamantstigen där upp till 7 ex sågs
under hösten. Även noterad på andra adresser och i
Lindås. Ungfåglar har också setts och häckning
verkar trolig på tre ställen.

Grönbena
A
E: Hörnsjön fortsatte leverera. Den 30/4-16/5
rastade 3-18 ex.
N: På Madesjöflyna rastade 12-25 ex 6-8/5.

Berguv
N: Tre fynd. 1 ex rastande norr om Fjälebo 24/5.
Stora spybollar vid hyggeskant i Spakstorp 10/8. 1
ex förbiflygande, Persmåla 12/10.

Drillsnäppa
H
E: Observationer under häckningstid endast från
Törn och Ödevaten.
N: 15 fynd från häckningstid från 9 lokaler.
Troligen häckning på åtminstone 6 lokaler.

Hökuggla
N: 1 ex förbiflygande i billyse vid bron på
Kvarnaslättsgatan, Pukeberg 9/11.

Skrattmås
N: Största flocken, 50 ex, i Svartegöl 9/3.

Sparvuggla
H
E: Här är det Spelplats Buggehult som gäller! Övre
delen av byn och mot Torsjö är en säker lokal som
även bjöd på höstspel. Men också rapporterad från
ett par andra ställen, Bökevara och Karsamåla.
N: 1 ex spelade i Ebbehult 24/3. Spel har hörts i
Smedjevik-Kullaområdet 29/3-19/4. Hörd i
Persmåla och Nybro vintertid.

Fiskmås
N: Största antal, 100 ex, vid Boasjö 23/5.
Gråtrut
H
E: Endast en observation finns från häckningstid,
ett ex vid Ödevaten den 14/5. Underrapporterad?
N: I Stensjön/M fick ett par ut 2 pull och i
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Kattuggla
H
N: 45 fynd under året, 25 i häckningstid.
Minst 10 dokumenterade revir. Två fynd av ungar.
Stallvägen 22/6 och Villagatan 15/9.

Hussvala
H
E: Bobygge i Ödevata (Fiskecampens område) i
mitten av maj är tillsammans med svalorna vid
Kyrkeby bränneri enda häckningsobservationerna.
Troligen klart underrapporterad - inget från
glasbruken eller pallfabriken och macktaket i
Vissefjärda.
N: 37 fynd 23/4-3/9. Bon i Smedstorp, vid
Gulfmacken och i Myrdalen. Trolig
häckning på 9 platser till.

Hornuggla
H
E: Tiggande ungar i Karsamåla där tre sågs
tillsamman med en gammal fågel i början av juni.
Senare på året hördes ungar också i Buggehult
N: Spelande fåglar i Böle kronopark 28/2, och
Frönesjö 13/3. 1 ex födosökande i Källebäck 15/6.
1 pull tiggde 23/7 i Smedstorp.

Gulärla
A
E: På vårflytten sågs en fågel vid Hörnsjön 1-3/5. I
en hästhage vid Lidahult i Algutsboda rastade 8 ex
den 30/8. Däremellan en udda observation också
från Algutsboda, ett ex den 23/7.
N: Fem fynd om 1-2 ex 30/8-13/9, Brorsryd,
Madesjöflyna, Örsjö och Simontorp.

Pärluggla
H
N: Sex fynd under häckningstid. 1-2 ropande hanar
på fyra lokaler, Böle kronopark, Grytsjön n.r.,
Vackerslät n.r. och Smedjevik n.r.
Nattskärra
A
E: Spelande fåglar hördes i Plaggebo i mitten av
juni och Yggersryd även senare.
N: Endast tio fynd 26/5-30/7. Som mest 3 ex vid
Grytsjön/B 6/6.

Forsärla
A
E: Häckningar konstaterade i Johansfors, Boda och
Kårahult. Dessutom en fågel i Åfors den 15/5 och
en på sydsträck vid Skäveryd den 16/9.
N: Konstaterad häckning på 9 lokaler och troligen
på ytterligare 4 ger totalt 13 vilket är ungefär
genomsnittligt.

Kungsfiskare
E: Kräftfiskare i Grämnamåla hade glädjen att få se
en sådan där Linneforsån möter Lyckebyån, det var
den 6/8.
N: Vid Skabrodammen sågs 1 ex 11 och 19/9.

Sidensvans
N: Inga stora flockar första halvåret. Största
flocken, 250 ex, sågs 1/12 i Badhusparken.

Göktyta
A
E: Under vårflytten gjordes fyra fynd 29/4-9/5. En
häckning i Bockabo, utflugna (men knappt
flygfärdiga) ungar sågs i början av juli. Dessvärre
hittades en trafikdödad i Parismåla/L under
häckningstid (4/6).
N: 35 fynd varav de fem första är tidiga, 10-19/4.
Inga ungar hittade.

Järnsparv
N: 1 ex på matning, Upplandsg. 2, 2/2, d.v.s.
vinterfynd.
Rödhake
V
E: Många rödhakar sågs på fågelmatningar i
januari- februari och flera är från Vinterfåglar inpå
knuten. Bara ett fynd i december.
N: 9 fynd i januari, 7 i februari och inget i
december. 2 ex i Madesjö 6/1, annars 1 ex.

Mindre hackspett
H
E: En häckning i Grämnamåla där två nyss flygga
ungar sågs den 17/7.
N: Minst en unge i ett bohål vid Olsbosjön 18/6.
Bobygge i Getabo 22/4. Revir på minst fyra lokaler
till.

Näktergal
A
E: Tyvärr blev 2015 ett riktigt magert år, bara en
observation gjordes och det var i Grimsgöl,
Långasjö, den 9/5.
N: 1 sjungande hane på Skruvens ind.omr. 28/516/6.

Trädlärka
H
E: Endast mycket tillfälliga observationer under
häckningstid, Hyltan och Kroksmåla med omnejd i
Vissefjärda.
N: 29 fynd 9/3-15/6 från 13 lokaler.

Svart rödstjärt H
E: På tre ställen i och omkring Emmaboda
tätort fanns sjungande fåglar under häckningstid,
järnvägsstationen, glasverket och Industrigatan.
N: Minst 6 revir på olika ställen i och kring Nybro
stad. Dessutom 1 hane sedd i Kulla.

Backsvala
A
E: 2 ex sågs i Långasjö den 21/5. Det var i en stor
och blandad sval- och seglareflock. Fåtalig på
höstflytten, 1-3 ex vid fem tillfällen 2-29/8.
N: 1 ex sågs i Smedstorp 12/6 och 23/7. 1 ex
födosökte över Stensjön/M 30/7.

Ringtrast
E: En rastande i Guttamåla den 9/10.
N: En rastade i Gummemåla 21/4.
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från september och 2 från oktober. 8 olika områden.

Björktrast
N: Största flocken, 105 ex, 13/9 i Börsryd.

Kaja
N: 420 ex var det i den största flocken, det var vid
Kvantum 29/3.

Rödvingetrast
N: 100 ex i Ö Bondetorp 2/4 var största flocken.
Kärrsångare A
E: Vid Tallbacken i Emmaboda sjöng en fågel den
2-3/6 vilket var årets enda notering.
N: 1 hane sjöng i Ö Bondetorp 15/5. 1 hane sjöng
på Skruvens ind.omr. natten 15-16/6. Ett par höll
revir i Ö Bondetorp 24/6.

Råka
E: Vid ER-sjön i Emmaboda sågs två ex den 1/11.
En ungfågel, en gammal men inte i sällskap.
N: 2 ex i Gummemåla 11/1, 1 ex i Myrdalen 4/3
och 1 ex i Madesjö 2/4.
Svartkråka
N: 1 ex sett på Storgatan 10/1 och på
Fredrikslundsgatan 5/3.

Härmsångare A
E: En tvådagarsobservation från Guttamåla där en
fågel hördes den 19-20/5. Lika med en verklig
bottennotering.
N: 12 fynd från 8 lokaler. Den första redan 3/5 vid
Alsjösjön.

Stare
N: Största flocken, 100 ex, sågs på Madesjöflyna
15/4.

Svarthätta
N: 1 hane på fågelmatning, Upplandsg. 2, 23/12
och därmed vinterfynd.

Gråsparv
V > 10
E: I rapportmallen efterfrågas vinterflockar på mer
10 ex och just en sådan flock sågs i den låga häcken
mellan ICA och Coop i Emmaboda den 3/2.
N: 5 januarifynd, 5 februarifynd och inga
decemberfynd, men inget nådde 10 ex. Flest
vintertid var det 1/2 i en trädgård söder om
simhallen, 5 ex.

Gransångare H
E: Sjungande fåglar under häckningstid på minst
sex lokaler, de flesta i Vissefjärdatrakten. Den som
sticker ut är en flitig sångare vid
Miljöstationen/ristippen/pallfabriken som hördes
från den 10/4 och ända till 24/6.
N: 28 fynd från 17 lokaler 15/4-19/7. 2 junifynd
och 3 julifynd.

Steglits
A
E: En matplats i Lindås hade 10-15 ex i januari och
februari. 8 ex i Klättorp på Vinterfågelräkningen i
slutet av januari. En födosökande i Bökevara den
25/3. De fåtaliga höstfynden börjar den 25/9 med 13 ex t.o.m. 8/11. Förbiflygande eller på matningar i
Lindås, Skäveryd och Guttamåla.
N: 25 fynd. Hittad alla månader utom juni. Största
flocken var 18 ex på matning i Flerohopp 13/1. På
hösten sågs 7 ex i Åkrahäll 31/10 och i Kulla 30/11.

Mindre flugsnappare
A
E: Ännu en tvådagarsupplevelse. Vid kyrkan i
Vissefjärda en sjungande den 24-25/6.
N: 1 sjungande hane 15/5 norr om Bläsemåla, S:t
Sigfrid och 1 sjungande hane vid Stensjön/M 22/5.
Varfågel
A
E: Spridda fynd av enstaka fåglar januari-mars, lika
med den vanliga bilden. Därtill finns en sen
observation från Bockabosjön den 25/4. Höstens
första sågs i Skäveryd den 3/10. Fortsättning t.o.m.
19/11 vilket också är det vanliga mönstret för att
sedan följas av en svacka i december. Välbevakade
Storemaden i Skäveryd har förstås flest fynd,
Buggehult, Bökevara, Bockabo, Karamåla och
Vissefjärda bidrog också.
N: 24 fynd. 1 ex på Madesjöflyna 13/1-23/4 och
15/10-3/12. 1 ex i Simontorp 16/1. 1 ex vid
Derasjön 31/1 och 28/2. 1 ex vid Skabro 25/2 och
4/3. 1 ex i Nyfikamålen 24/3. 1 ex i Överstatorp
26/10 och 1 ex i Ö Bondetorp 13/12.

Grönsiska
N: 55 ex på Linnéasjömaden 1/1 blev årets största
flock.
Hämpling
A
E: 2 ex i Skäveryd i varma mars, redan den 8-e. Ett
ex vid Hörnsjön 3/5 och bara en på hösten, den 4/10
i Skäveryd. Således ett verkligt bottenår för arten
hos oss.
N: 20 fynd, det första redan 2/1 då 3 ex sågs i
Kulla. Sedan inga förrän 9/4. 6 aprilfynd, 5 fynd i
maj, 1 i juni och 4 i juli om 1-2 ex. 2 fynd i augusti
om 4 årsungar, 1/8 på Möregatan och 23/8 i
Smedstorp. Sista fyndet 13/9.

Nötkråka
E: Den positiva trenden från 2014 verkar stå sig. I
år finns fjorton rapporter, de flesta av dessa är från
hasseltraden under hösten.
N: 16 fynd 10/2-4/10. 3 julifynd, 4 från augusti, 1

Vinterhämpling
N: 1 ex Kulla 15/1.
Större korsnäbb
N: En flock om 10 ex sågs i Orrefors 20/9.
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Snösparv
E: Oväntat sågs och hördes en överflygande i
Brinkabo den 18/10. Denna sparv är inte längre
årsviss i vårt område
(om den varit det nånsin…).

Eftersom vi inte har behörighet att se dolda
observationer av skyddsklassade fåglar så
är det som presenteras här en sanning med
modifikation.

Sävsparv
E: Inga vinterfynd.
N: Inga vinterfynd.

E: betecknar i rapporten Emmaboda
kommun och N: står för Nybro kommun.
När det i en kommun finns mer än en sjö
eller by med samma namn får den en
bokstav efter ett snedstreck, t.ex.
Pellamåla/L, Parismåla/V, Grytsjön/K eller
Stensjön/B. Bokstaven betecknar aktuell
församling; Algutsboda, Emmaboda,
Långasjö eller Vissefjärda i Emmaboda k:n
och Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla (Kri),
Kråksmåla (K), Madesjö, Nybro, Oskar,
S:t Sigfrid och Örsjö i Nybro kommun.

V

Årsrapporten bygger på observationer
hämtade från Artportalen samt post och
muntliga meddelanden till lokala
rapportkommittén (lrk).
Det mesta har under året publicerats i
Fågelbladet (1-15 – 1-16) under rubriken
”Aktuella observationer”. Där framgår
vilka observatörerna är.
Urvalet är gjort enligt den mall som finns i
Fågelbladet 4-15 på sidan 15 (A = alla, H =
häckande, R = rastande, SP = spelande, ST
= sträckande och V = vinter, 1/12-29/2).
Dessutom har stora flockar, rariteter samt
för året extremt tidiga och sena
observationer tagits med. Ibland nämns
lägre häckningsindicier än konstaterad
häckning.

1K betecknar en fågel på sitt första
kalenderår, 2K andra kalenderåret osv. Ad
är förkortning för adult, d.v.s. vuxen fågel.
Pull är förkortning av pullus (singular)
eller pulli (plural), d.v.s. dununge/-ar.
Lokala rapportkommittén
Jan Bertilsson, Emmaboda
Ulf Edberg, Nybro

HOLKUPPSÄTTNING
I FOLKETSHUSPARKEN 12 MARS
På initiativ av Odd Hagel har vi satt upp 11
mesholkar tillverkade av Anders Einarsson
och skänkta av Emmaboda Folkets hus. Ett
fåtal intresserade kom när Odd våghalsigt
klättrade upp på stegen. Lovvärt, nu slipper

flugsnappare och blåmesar slåss om den
dittills enda holken i området. Besökarna
fick även information om vår verksamhet.
Torgny Berntsson
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INSÄNT FRÅN MEDLEMMAR
TÄRNDRAGET VID HÖRNSJÖN
hörde att Dan ropade ”svarttärna” och jag
kastade vad jag hade för händer och
sprang. Antalet skrattmåsar hade ökat
ganska hastigt strax före kl 11:00 och
Oskar upptäckte några mörka fåglar bland
dem, som Dan snabbt identifierade som
svarttärnor. Ingen såg varifrån de kom,
eller om de kom tillsammans med
skrattmåsarna. Nu blev det en febril
aktivitet! Medan Dan och Oskar fotade så
började jag ringa runt. Vi fick endast tag i
Torgny och Rodney som naturligtvis kom
så fort som möjligt. Efter en stund
lyckades Oskar få fatt i Anders också. Från
början trodde vi att det var fem
svarttärnor men tre av dem drog söderut
nästan direkt. Dan reagerade på att de såg
lite annorlunda ut, längre näbb och kanske
längre stjärt. Vad det kunde vara vet vi inte
eftersom de två svarttärnorna var en så
oväntad obs så en viss förvirring uppstod.
När vi lämnade Hörnsjön kl 13:00 var
svarttärnorna fortfarande kvar, så vart de
tog vägen eller när de drog vidare vet vi
inte.

Lördagen den 30 april kl 8:00 på morgonen
åkte vi ner till Hörnsjön för att, som vi
hoppades, få se någon vadare eller kanske
den blå kärrhöken som har gäckat oss
hela säsongen. Ingemar var redan på plats
och hade meddelat att hussvalorna var
komna och höll till vid Bränneriet.
Morgonen var lite kall med vindar från
sydöst. Vid 9:30 började det hända saker,
ca 150 vitkindade gäss kom sträckande
från väster till öster och vi kände också att
vindarna var varmare än de varit senaste
veckorna.
Vid tiotiden dök Oskar upp och Ingemar
var tvungen att bege sig hemåt. Oskar hade
hört göktytan när han parkerade och han
var knappt på plats förrän han upptäckte ett
sträck med fisktärnor, lågt räknat 10 ex
men jag tror det var närmare 15 ex. En
väldigt rolig obs eftersom vi aldrig hade
sett ett så stort gäng komma samtidigt. Det
brukar dyka upp en eller två, men 10-15 ex
är vi inte vana vid. Vi hann knappt hämta
andan förrän nästa flock dök upp. Oskar
fick upp kameran och fotade vilket gjorde
att vi kunde räkna i lugn och ro, 70
fisktärnor på ett bräde! Då önskade vi
verkligen att våra veteranskådare hade
varit på plats, kanske var det flera
silvertärnor med som de hade lyckats
artbestämma. Precis som de vitkindade så
kom tärnorna från väster och flög österut.

När Torgny, Rodney och Anders var på
plats dök ett nytt gäng fisktärnor upp, ca
50 ex kl 11:50. Vi hann aldrig uppfatta
varifrån de kom, men de drog vidare
österut precis som de andra. Vi vet ju inte
med säkerhet om de 50 härrörde från
flocken med 70 som vi såg kl 10:30, men
om så inte var fallet så sträckte närmare
130 fisktärnor över Hörnsjön den dagen.

Vid kl 11:00 hade jag förflyttat mig lite
närmare Surbrunnsviken när det blev en
väldig aktivitet på Dan och Oskar. Jag

Gerd Jonsson

BILDER
FRÅN VÅREN 2016
Tack till alla fotografer som dokumenterar
vår fågelfauna!

Svarttärna, Hörnsjön 30/4.
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Foto: Dan Jonasson

Strandskata i ER-sjön 9/4.

© Nicke Grozdanovski

Sparvhök, Persmåla 14/3 2015.

© Knut Åberg

Blå kärrhök, Långasjön 22/2.

© Oskar Vartiainen

Strömstare, Kulla 23/2.

Ägretthäger, Hörnsjön 27/3.

© Oskar Vartiainen

Mandarinand, Flerohopp 4/4. © Johnny Häggqvist

Rödstjärt, Vissefjärda 7/5.

© Dan Jonasson

Ringtrast, Nybro 23/4.
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© Johnny Häggqvist

© Stig Ljungdahl

INFORMATION
ÅRSMÖTET 21 MARS I RUSKEMÅLA
Det blev omval på samtliga poster. Torgny
är därmed vår ordförande även de
kommande 2 åren.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015
enligt revisorernas rekommendation.
Årsavgiften för 2017 beslöts det att behålla
oförändrad på 80 kr.

Bokslutet 2015 gav en förlust på 10 888 kr,
men då hann inte de 10 000 kronorna för
Projekt Tätortsnära fåglar komma förrän på
nyåret 2016, så egentligen skulle det ha
varit -888 kr. Enligt budgeten för 2016
som presenterades så ska det bli en vinst på
11 000 kr, men då är Tätortsnäraprojektet
inräknat, så egentligen blir vinsten 1000 kr.

Så var det dags för kvällens stora
begivenhet, bildvisningen. Det var Göran
Cedertorn som visade bilder från en resa
till Sydafrika. Det var både naturbilder och
bilder på städer, folk och monument. Det
var många fina naturbilder som skildrade
landets mycket varierande miljöer. Göran
hade fått otroligt fina närbilder på växter,
insekter, däggdjur och fåglar. Det var en
omfattande artlista som visades i bild.
Bland däggdjuren märktes krokodil,
flodhäst, noshörningar, elefant, buffel och
leopard. Fågelarterna var från många vitt
skiljda familjer och nästan samtliga sådana
som vi inte kan se i Sverige.

Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att
klubben nådde 100 medlemmar under året
+ 44 familjemedlemmar, som ger ett nytt
rekord på 144 personer. Det är ganska bra
på en befolkning på 28 000 (ca 0,5 %). Tre
nummer av Fågelbladet sponsrades, 1-15
av Studiefrämjandet, 2-15 av Emmaboda
kommun och 4-15 av Nybro kommun.
Klubben deltog i samråd med Nybro
kommun, Eon, Ox2 och Svenska kraftnät.
Vi tog fram ett tygmärke och startade en
Facebooksida. Det genomfördes 28 olika
klubbaktiviteter under året.

Till sist bjöd klubben på fika. 17 personer
fanns på plats. Tack till Lisbeth Edberg,
Alf Ericsson, Kjell Kullander och Christine
Karlsson som städade och diskade medan
styrelsen hade ett möte.

STYRELSEMÖTE 21 MARS
På mötet konstituerades styrelsen precis
som tidigare, d.v.s. Göran Cedertorn blev
vice ordförande, Ulf Edberg sekreterare
och kassör samt Anders Brattström vice
sekreterare.

Vi har besvarat 4 planärenden till Nybro
kommun samt lämnat synpunkter på en
utveckling av naturreservatet
Svartbäcksmåla som kommunen vill
förvandla till ett aktivitetscentrum.

Vid Getasjön har Emmaboda kommun nu
röjt ner en massa sly så det går att ta sig ut
på udden. Torgny fortsätter att trycka på
kommunen om en plattform där.
Vi har som vanligt med 3 exkursioner i
Emmaboda kommuns miljökalender.
Artportalskursen med Lennart Carlsson
hölls på Skälby i Kalmar i november
tillsammans med Kalmar OF.

Medlemsantalet har ökat med 3 hittills
under 2016. Samtliga utom 17 hade betalat
för 2016 den 21 mars.
Vi har svarat på ett samråd från KumBro
angående en vindkraftspark i Gränö och på
ett samråd från Eon om en elledning från
Hageskruv i Uppvidinge till Rismåla,
Nybro.
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FAVORITER I REPRIS
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 2-86

LJUNGBYÅN – ALSTERÅN 18 JANUARI 1986
I utflykten deltog ett tiotal medlemmar som i två bilar tog oss till Ljungbyån. Egentligen
skulle vi till Alsterån, men på morgonen kom det ett ihållande snöfall, så vi bestämde oss
för att åka till Blomkulla vid Ljungbyån, där vi kunde vänta oss en eller flera
strömstarar. Sista biten fick vi vandra för att komma fram till ån. Under vandringen
avtog snöfallet nästan helt och då kunde man höra samt ibland se kungsfåglar på livlig
jakt efter ätbara insekter i granarnas grenar.
När vi kom fram till ån drogs våra blickar ut efter åns iskanter för att om möjligt få syn på
en av åns kallbadare. Men tyvärr så ville de inte visa sig, varken för oss eller för deras
släkting gärdsmygen. Vi grillade korv och åt vår medhavda matsäck. Då vi åt
uppvaktades vi för några sekunder av en trädkrypare samt en flock domherrar.
Sedan var det dags att åka hem igen. Det var synd att vi inte fick se någon strömstare och
eftersom några av oss inte ville ge upp fortsatte fyra av oss till Alsterån. På vägen
stannade vi upp för att titta på en vacker varfågel (hane) i Flerohopp.
Vi drog vidare till Uddevallshyltan där vi stannade upp för att titta på vår efterlängtade
strömstare. Vi fortsatte till Ullefors och även där fick vi vandra en bit. Redan vid första
ögonkastet kunde man se två kallbadare. Där fanns ca 3 par och innan vi gick därifrån
hörde vi en strömstare som satt på en sten och sjöng.
På tillbakavägen såg vi en adult stenfalkhane i en ovanligt ren blågul dräkt samt lite
senare fem orrar i Uddevallshyltan. Det ogynnsamma vädret till trots blev detta en
synnerligen lyckad utflykt till slut.
P.S. När jag sitter här vid köksfönstret och skriver detta, sitter det en fin tofsmes utanför
och käkar solrosfrön för allt vad den är värd.
Fabian Idensjö
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 2-96 (nr 50)

ÖRAREVET/SVARTÖ 11 FEBRUARI 1996
Detta var andra gången vi besökte Örarevet/Svartö genom fågelklubben. Om jag inte
minns fel var det i augusti för två år sedan. Vädret var betydligt bättre den gången. Denna
dag, när vi hade samlats vid Folkets husparkeringen, var sikten inte så bra. Snön föll
ymnigt. Vi beslutade oss i alla fall för att genomföra exkursionen. Hela tre man hade
anslutit.
Först åkte vi ner till parkeringen (innan man går ut till Örarevet). Med visst besvär kom vi
till parkeringen trots snöovädret. Vid en del öppna partier yrde snön igen fort på vägarna.
Trots vinden som bet i kinderna såg vi en del fåglar. Huvudattraktionen var den blå
kärrhökshanen vi fick se. Ute på Örarevet fick vi också se koltrast, björktrast och en
stor flock med sidensvansar. En obestämd dykand såg vi också.
Efter en stund var vi ganska vindpinade och begav oss till Svartö. Där mötte vi bland
annat gråsiska, gulsparv, svartmes, tofsmes, entita, talltita, större hackspett och
kungsfågel. Kanske ska jag också tillägga att man måste ha båt för att ta sig ända ut till
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Svartö. Vi beskådade alltså bara ön från fastlandet. [Från Gransö. /Red.s anm.]
Vårt fika intog vi vid några kullfallna ekar. Efter det pulsade vi vidare i snön mot bilarna.
Snöfallet hade nu lättat. Sammanlagt såg eller hörde vi 21 arter. Det ska bli intressant att
jämföra denna exkursion med den vi ska göra hit den första juni. Teoretiskt sett borde
snön vara borta då. Brrrr!
Tomas Karlsson [Höglund numera /red.]
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 2-06 (nr 90)

UGGLEKVÄLL I NYBRO
23 MARS 2006
En vecka före vår ugglekväll ringde Janne Ottosson från Kalmarornitologerna och
undrade hur vi hade det med ugglor i Nybrotrakten. De skulle ha ugglemorgon på
söndagen och hittade inga ugglor i Kalmar kommun. Jag sa som det var, att vi hade inga
ropande ugglor rapporterade här heller.
På årsmötet var det ingen som trodde på ugglelåt 23/3 och jag fick endast en anmälning.
Det var inte någon medlem utan Cecilia Wide från Lund [numera reseledare för AviFauna
/red.]. Jag var också skeptisk till att vi skulle få höra något, men det var så länge sedan jag
var ute och skådade och ännu längre sedan jag var i Ravelsbygd. Därför tänkte jag ta en
sväng i vilket fall som helst, det är ju inga stora avstånd.
Cecilia mötte upp på samlingsplatsen på utsatt tid. Hon blev överraskad av det stora
antalet bilar, det var nämligen bingokväll och inget nytt deltagarrekord. Sen blev hon
överraskad igen när det bara var vi två som skulle ut och lyssna.
Vid ungefär 18.45 kom vi iväg och första stoppet blev Ekaryd vid skylten "Ravelsbygd 1".
Vi lyssnade idogt och länge efter sparvuggla och jag härmade så gott jag kunde. Det var
knäpptyst. Vi stod kvar tills det blev helmörkt och då hördes ett mystiskt läte alldeles
bakom oss. Sen kom en varelse flygande mindre än 10 meter ifrån oss. Den var lång som
en kattuggla, men med mindre kropp och längre stjärt. Man såg inga färger, men det var
något bekant över silhuetten. Det slog mig först när jag kom hem vad det var.
Vi fortsatte till Ravelsbygd där vi lyssnade efter pärluggla och kattuggla. Mol tyst. Inte
heller Madesjö bjöd på någon ugglelåt. Cecilia var ändå nöjd med att få se lite av våra
lokaler och jag fick komma ut lite. 20.30 var vi åter och spekulerade i vad det var vi hade
hört och sett.
Så, när jag kom hem, slog det mig att det var i Padjelanta i somras jag hade sett den;
HÖKUGGLAN. En lyssning på cd-skivan bekräftade det. Jag ringde Cecilia och hon sa:
– Där träffade du huvudet på spiken.
Så vad vi trodde var en misslyckad ugglekväll visade sig vara första klassens fullträff. Kul
att det händer sånt ibland. Ytterligare span i området de följande dagarna/kvällarna gav
ingenting.
Ulf Edberg
[Det här var den första observationen av hökuggla i Nybro kommun sedan 1940-talet. Ett
ex sågs i Eriksmåla 23/1 2006 och ett ex sågs på Kalmar Dämme 11/2 2006. Innan dess
finns bara fyra fynd från östra Småland på 2000-talet (-00, -01, -01 och -03). Efter det har
det varit fyra fynd i östra Småland -08/-09, 27 fynd -12/-13 och tre fynd hösten -15. /red.]
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PUFFAR
BOENDE VID KULLENS FYR

VÅRT FINA TYGMÄRKE

Vid årsmötet i Ruskemåla berättade
Johnny Häggqvist att vi kan få bo vid
Kullens fyr för 250 kr/person/natt och då
ingår guide. Klubben har ju planer på att
åka dit i höst när det börjar storma för att
se på havsfåglar. Anmälan till Torgny
senast 1 september (070-53 50 864). När vi
åker avgörs av väderläget. Troligen blir det
i slutet av september eller i oktober.

Tygmärket sålde bra när det var nytt förra
året, sen har försäljningen avtagit. Alla
medlemmar borde stolt kunna visa upp att
man är medlem i Nybro-Emmaboda
Fågelklubb. Tygmärket är 75 mm i
diameter och kostar 30 kr. Insättes på bg
448-2956. Glöm inte att skriva vad
betalningen avser! En bild av tygmärket
finns på baksidan av Fågelbladet 4-15.

UR OBSBOKEN
VÅREN 2016
Namn: Detlef Singer
Datum: Lördag den 12 mars 2016 16.31
Meddelande: Tranparet från Råddemåla nära
Flerohopp är också på plats; det kom redan onsdag.

Obsboken finns på fågelklubbens hemsida
www.nefk.nu på en flik i mitten. Gå gärna
in och skriv om dina senaste obsar. Här
följer ett litet urval ur den stora mängden.

Namn: Anders Helseth
Datum: Lördag den 12 mars 2016 20.30
Meddelande: Även här i Slättingebygd har det
lokala tranparet kommit i dag. Dessutom även här
en steglits i trädgården.

Namn: Hans Lundgren
Datum: Måndag den 22 februari 2016 11.49
Meddelande: Havsörn Duvemåla, kl 11.05.
Observation från rv 28, först från bil, sen från
parkeringsficka, utan kikare. Rör sig mellan
sjöarna? Ganska loj flykt, strax ovan trädtopparna
(dom som finns kvar!)

Namn: Johnny Häggqvist
Datum: Lördag den 2 april 2016 19.25
Meddelande: Drillsnäppor i Orranäsasjön idag ca:
20 dagar tidigare än 2015� ���

Namn: Anders Helseth
Datum: Tisdag den 23 februari 2016 19.13
Meddelande: Tog en kort uggletur nu på kvällen.
På fem-sex korta stopp hördes tre kattugglor.
Dessutom en hemma i trädgården. Det kan bli en
spännande vår...

Namn: Sverker
Datum: Söndag den 3 april 2016 16.53
Meddelande: Årets första ladusvala I Kulla idag.
Drog en runda på tomten och satte sig på antennen
en stund innan den drog vidare.

Namn: Sverker
Datum: Måndag den 29 februari 2016 20.58
Meddelande: Tog en tur nu på kvällen för att se
om där fanns några ugglor igång. Blev sammanlagt
6 kattugglor och en pärluggla. Pärlugglan var öster
om kommunens stora kalhygge öster om vägen och
stensjön. Två av kattugglorna var här i Kulla och
två vid stensjön och en var vid Råsemålen och
skedbäckshult.

Namn: Gerd Jonsson
Datum: Söndag den 3 april 2016 16.57
Meddelande: I dag kom stenskvättan till
Emmaboda kommun. Ett ex i Skäveryd och två ex i
Karamåla.
Namn: Torgny B
Datum: Söndag den 8 maj 2016 19.25
Meddelande: Nu i kväll på självaste
Fågelskådningens dag fick jag på en korttur till
Löften höra Göken som sig bör denna strålande
solskensdag. Härligt.

Namn: Hans Lundgren
Datum: Fredag den 11 mars 2016 19.27
Meddelande: Tranparet på plats i Bökevara kvällsrop från Kvarnahultet! Igår sex steglitsor.
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AKTUELLA OBSERVATIONER
FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA
7/2 – 8/5 2016
början av april. Pärluggla hördes tillfälligt
på minst fem ställen i månadsskiftet
mars/april. Blå kärrhökar, hane och hona,
sågs vid minst fyra tillfällen omkring
Långasjö från 22/2 till 30/3. En hona några
gånger vid Getasjön i början av april och
en vid Flädingstorp den 24/4.

Vädret. Kort snöperiod och åter en kylig
april.
Till en början stod sig det milda
senvintervädret. 8 plusgrader på periodens
första dag och bina var ute på flygtur. I
mitten av februari blev det kallare.
Regnskurarna övergick i snö som la sig.
Några riktigt kalla nätter blev det också.
Men vinterns andra snöperiod varade
knappt två veckor. Mars blev mildare än
normalt, särskilt andra halvan av månaden
då högtryck dominerade och varm
Atlantluft tryckte på. I början av april kom
varmluft in på bred front från söder och
sydost. Den 5-e var det 21 grader, ett
säsongshögsta som skulle hålla sig en hel
månad. Fortsättningen av april blev
nämligen snabbt kyligare än normalt.
Lågtryck med fronter drog då mot sydost
över landet. Den 23- o 24-e föll både
blötsnö och snöhagel ymnigt. Byte till
varmare väder kom inte förrän på
Valborgsmässoafton. Maj inleddes med
högtryck som efter hand förstärktes från
sydväst. Snart fick vi över 20 grader på
dagarna men kyliga nätter.

Ett salskrakpar låg på Kyrksjön den 13/3
och 3 ex där den 29/3. Det blev många
trevliga andobsar tidigt på våren. Ett par
småskrake på alltid välbevakade Kyrksjön
den 27/3 och en ejderhanne vid Törestorp i
Törn dagen därpå. Första snatteranden
sågs i Getasjön den 20/3, därefter parvis i
Törn 3/4, senare i Hörnsjön 16/4 och några
obsar i Getasjön ända in i början av maj.
Tre bergänder rastade i en mycket sevärd
blandflock av sim- och dykänder på
Kyrksjön den 16/4. Där låg också en
sjöorre vilket var enda fysiska obsen
under våren (eljest hörd på nattsträck ett
fåtal gånger, senast den 5/5). En storspov
drog fram och tillbaka över Hörnsjön och
Kyrksjön just den dagen, 16/4 alltså. Det
var vårens andra spov, den första landade
vid Lyckebyån i Brinkabo den 9/4.

Fåglarna. Vita hägrar och svarta tärnor.
Från förra perioden: En stare sågs i
Långasjö den 7/1. Vinterobservationer är
faktiskt rätt ovanliga. Våra båda ”nya”
flyttfåglar röd glada och grågås hade varit
tidigt på plats. De gamla traditionella
vårfåglarna vipor och lärkor ville inte vara
mycket efter utan anlände redan på
periodens första dag. Tranor och duvor
följde snart .

Tillbaka till periodens ”clou” som jag
tycker inföll den 27/3 då fem (!)
ägretthägrar kom och flög förbi vid
Hörnsjön på förmiddagen. Senare på
dagen visade de sig i Bockabosjön,
åtminstone 4 ex. Ofta svårsedda på marken
och i vegetation trots sin storlek och vita
dräkt.
Rörhöns hördes i Långasjön i mitten av
mars och troligen även på annan men
orapporterad lokal. En strandskata rastade
utanför Buemåla i Törn den 23/3 och sågs
igen sittande på samma sten den 28-e.
Senare 2 ex i Skärsjön vid Falebo den 16/4.
En smådopping visade sig tillfälligt i

En för vårt område stor flock bläsgäss, 28
ex, vilade på Kyrksjöns is den 12/2. Kunde
mycket väl blivit periodens ”clou” men det
höll inte… Spelande hornuggla hördes vid
Skäveryds gård med början den 29/2.
Därefter en i Långasjö några gånger i
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Getasjön den 26/3. Spelande orrar
sporadiskt i april och början av maj,
Torsjöområdet, Flaken och
Algutsbodaområdet. Ringtrastar hittades
på några ställen i mitten av april. Karamåla
den 19-e och 21-e, Flädingstorp 24-e och i
Krukö dagen därpå. Tornfalk sågs vid tre
tillfällen i Långasjötrakten den 7-18/4. En
fågel jagade på hygge i Karamåla den 25/4.

förbisträckande vid Getasjön i mitten av
maj för flera år sedan.
Så till Superlördagen vid Hörnsjön,
Valborgsmässoafton. Ett gäng lyckliga
skådare fick uppleva sträckande fisktärnor
i en omfattning som aldrig setts tidigare
hos oss. I sitt följe hade dessa två
svarttärnor, kanske fler. Tre lärkfalkar
var ren bonus. Se särskild rapport på s. 15!
En rördrom tutade från Hällasjömålasjön
på kvällen den 2/5. Bara tillfällig, flera
eftersök gjordes, senast på periodens sista
dag men utan resultat.

Varmluften som tryckte på söderifrån i
början av april gav några mycket tidiga
datum för nyanlända (fåglar alltså…).
Stenskvätta på flera lokaler, den första
troligen 2/4, gulärla 7/4 som följdes av en
med mer normal ankomsttid i Gransjö,
Algutsboda, den 1/5, och rödstjärt 9/4.
Dessa har ju inte plats i Vårfågelkalendern,
övriga i samma tidsgrupp kommer i
kalendern (nästa nummer).

Rapportörer: Birgitta Albertsson, Torgny
Berntsson, Rodney Foucard, Rolf Jansson,
Anders Johansson, Dan Jonasson, Gerd
Jonsson, Bengt Karlsson, Ingemar
Karlsson, Stig Ljungdahl, Hans Lundgren,
Ingvar o Elsie Niklasson, Oskar Vartiainen
m.fl.

En rödstrupig piplärka rastade vid
Skäveryd den 2/4, inte bara extremt tidig,
rödpipen är en verklig raritet på våren. Jag
kan bara erinra mig ett fynd, en

Jan Bertilsson

NOTERINGAR FRÅN NYBRO
1/2 – 30/4 2016
Från förra perioden: En gråhäger sågs i
Alsterbro 10/1. En ganska ovanlig obs.

Första ladusvalan landade i Kulla 3/4. En
grönbena sågs i Gangsmad redan 4/4.
Första lövsångaren hördes på
Linnéasjömaden 5/4 och flera fynd finns
före 15/4, särskilt just den 15e fyllde det på
med flera stycken. Första rödstjärten sågs
i Flerohopp 10/4.

Februari är ju sista vintermånaden, så vi
börjar med lite vinterobservationer.
Rödhakarna var färre än vanligt i vinter.
Hos mig försvann den runt årsskiftet, men
några fanns kvar, t.ex. i Persmåla 2/2 och
mellan S:t Sigfridsvägen och Pukevallen
15/2. Röda gladan dök upp 7/2. Sävsparv
hördes redan 9/2 på Linnéasjömaden.
Första stararna sågs i Hagnebo 22/2.
Första tranorna flög över Upplandsgatan
23/2.

Tjäder finns det betydligt fler rapporter av
i den här perioden, jämfört med förra. Hela
15 fynd. Då gäller 3 fynd äldre eller färska
spår som spillning och sandbad. 2 fynd
gäller hönor (Fröneskruv 5/3 och
Svartbäcksmåla 15/4) och övriga 10 fynd
gäller 1-2 ex eller 1-2 ad, ingenstans står
det hane/tupp. Observationerna kommer
från Arbåga-Hornsöområdet, Vikroken,
Vackerslät, Grytsjöområdet,
Smedjeviksområdet och Ravelsbygd.

Lite andra tidiga obsar följer här. En
gransångare hördes 29/3 på
Linnéasjömaden och dagen efter vid
Alsjösjön och i Persmåla. En nötkråka
hördes 31/3 i Rismålareservatet. Första 2
drillsnäpporna sågs vid Orranäsasjön 2/4.
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Sparvuggla hördes norr om Smedjeviks
n.r. 15/3. Det är enda fyndet i perioden.
Pärlugglan är registrerad lite fler gånger.
Den första för året mellan Ljusaberg och
Köpstaden 28/2 och dagen efter, som var
29/2, öster om kommunens kalhygge i
Smedjeviksområdet. Samma dag i Böle
kronopark, Nybrodelen. I Grytsjöns n.r.
hördes en spela 13/3 och vid brännan i
Smedjeviks n.r. hördes 1 ex 7/4.
På morgonen 28/3 motades en berguv bort
från en hönsgård i Persmåla. Samma kväll
hördes den i samma by. Kanske var det en
burfödd uv. Från Berguvsprojekten sägs att
många "projektuvar" får hämtas i
hönsgårdar.

18/4 sträckte en svart stork på låg höjd
mot VSV över Göttorp. 24/4 sträckte en vit
stork på låg höjd mot N över Kulla.
6-7/4 rastade en hane av ringtrast i Kulla.
23/4 hittades en ringtrasthane i Madesjö
vid 13-tiden på f.d. Smurfit Kappas
(numera Sunnerbos) gräsmatta. Den
försvann ett tag p.g.a. en efterhängsen
gräsklipparrobot, men återfanns på samma
plats vid 15-tiden, bara för att åter jagas
bort av roboten.
Till sist lite intressanta obsar som inte
fastnar i rrk:s mall. En varfågel fanns på
Madesjöflyna 2/2 – 12/3, sedan sågs 1 ex i
Långåkra 15/3, i Gräne 16/3 och i
Råsemåla 18, 22 och 25/3.
2 tidiga storlommar passerade den
isbelagda Stensjön/M redan 8/2.
Tre vinterfynd av skogsduva: 13/2 vid
Grytsjön/B, 21/2 vid Uddevallshyltan och
28/2 vid Alsjösjön.

En kungsörn sågs på åtelplatsen i
Persmåla 6/2 och 1 ex sågs till och från vid
Gräne från mitten av februari till mitten av
mars.
Järpe är det ovanligt många fynd av i
perioden. Man märker f.ö. att när det gäller
ugglor och skogshöns så är det flera
rapportörer utifrån, främst från Kalmar och
inte minst Öland. Årets första järpfynd
gjordes söder om Smedjeviks n.r. 25/2 och
gäller 2 ex. 1 ex hördes på samma plats
17/3. Samma dag flög 2 ex över vägen till
Skogsby. Dagen efter, 18/3, hördes 1 ex
nära jaktstugan i Smedjeviks n.r. 21/3
skrämdes 1 ex upp i Bjällingsmåla n.r.

7 nordsträckande sädgäss passerade
Madesjöflyna 23/2. En flock hördes över
Nybro 9/3 och 4 ex sträckte förbi
Stensjön/M 12/3.
En hane av hornuggla hittades vid Bigso
11/3 och var där även 12/3. 14/3 flög den
in på bilskroten intill och 20/3 hördes 1 ex
ropa i Markustorp.
En vigghona låg på Stensjön/M 13/3, 2 ex
där 21/3 och 1 hane i Svartegöl 24/4.
Första forsärlan för året var ett par i
Badebodaån 16/3. Därefter 21 fynd till på
olika platser i perioden.

Både bläsgäss och spetsbergsgäss (ny art
för kommunen!) sågs sträcka över Gräne
16/3.
En strandskata sågs på Madesjövallen
4/4. Kanske en från paret som var här förra
året. Samma ex (?) sågs vid Lintex 22/4.
En årta rastade i Flerohopp hela dagen
4/4. I samma ort hittades en mandarinand
samma dag. Den lyfte från dammen med
ett par gräsänder och återfanns i
Gangsmad, för att åter försvinna. På
eftermiddagen dök den dock upp i
Svartegöl i Nybro och var kvar i
skymningen, då intill Bolanders bäck
nedströms Svartegöl. Ett reportageteam
från 24Nybro dokumenterade den.

2 ex av småskrake låg i Stensjön/M 21/3.
2/4 sågs 2 svarthakedoppingar i
Alsjösjön och 21/4 2 ex i Stora
Mölebodammen.
En brun kärrhökshane sågs vid Vikroken
4/4, 1 ex i Alsjösjön 10/4 och 2 ex där
20/4.
En tornfalkshane sågs på Madesjöflyna 13
och 23/4, 1 hane i Råsemåla 20/4.
En sothöna låg i Linnéasjön 18/4.
1 gluttsnäppa rastade vid Björnsjön 26/4
och vid dammen i Simontorp 28/4.
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Rapportörer: Ola Axelsson, Stefan Björn, Anders
och Lena Carlberg, Anders Carlsén, Bosse
Carlsson, Göran Cedertorn, Brita och Ragnar
Gustafsson, Jonas Hedin, Anders Helseth, Derrick
Häggqvist, Johnny Häggqvist, Marie Lindholm,
Fredrik Litsgård, Hasse Ljungdahl, Mattias
Ljungdahl, Stig Ljungdahl, Carl-Johan Månsson,
Peter Nilsson, Olof Persson, Sverker Petersson,
Elaine och Jeff Price, Maria Rudström, Detlef
Singer, Roine Strandberg, Mirja Ström-Eriksson,
Karl-Erik Sundström, Michael Tholin, Inga-Britt
och Per-Olof Wångmar och Knut Åberg.

Ulf Edberg

Ringtrast i Kulla 7/4.

AKTIVITETER

I samarbete med

Foto: Johnny Häggqvist

www.
studieframjandet.se

SOMMAREN 2016
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 Preem 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.

Sön 31 juli

Ons 15 juni Nattexkursion
Vi hoppas på näktergal, kärrsångare,
nattskärra och hornuggla. Vi väntar in
mörkret vid Skabrodammen och Björnsjön. Samling i Emmaboda 20.00 och i
Nybro 20.30. Slut runt midnatt. Ledare är
Ulf Edberg. Ingen anmälan.

Sön 14 aug Boasjö och Aboda klint
Hemresa via Korstallen. I Emmaboda är
det samling 06.00, i Nybro 06.30. Åter ca
12. Ledare är Ulf Edberg. Ingen anmälan.

Bergkvara & Hagbyhamn
Vi bryter ett par traditioner. Det är inte likt
oss. Dels exkurerar vi i juli och dels tar vi
kustutflykten redan nu. Det är för att få lite
fler arktiska vadare i sommardräkt.
Samling i Nybro 06.00 och i Vissefjärda
06.15 för att mötas i Bergkvara. Åter kring
lunch. Ulf Edberg (0481-159 23) är ledare.
Anmälan senast 29 juli.

Sön 28 aug Getasjön och Skärsjön
En klassiker som måste upplevas. Samling
i Emmaboda 07.00 och i Nybro 06.50 för
att mötas vid Getasjön 07.20. Åter kring
lunch. Ledare är Torgny Berntsson. Ingen
anmälan.

SOMMARLOV

SPONSOR
VI HAR FÅTT TRYCKNINGEN AV
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