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LEDARE
DEN SOMMARTID NU KOMMER…
Hänryckningens tid närmar sej då alla våra
kära sommargäster eller kanske snarare
inhemska bofasta kommer åter efter lång
vintersemester i syd. Fågelkören är nu som
mäktigast för att snart glesna och tystna. Ja
det är en mäktig föreställning som stundar.

Går man med datorn in på "fejan"
(Facebook) kan man få se massor av
fågelbilder av varierande kvalitet
mestadels tagna av amatörfotografer. TVserien "Det stora fågeläventyret" har säkert
inspirerat många att fota fåglar. Man får
hoppas denna fritidssyssla odlas med
respekt och inte stör fågellivet under
häcktid. Allt för närgångna fotografer
riskerar sabotera pågående häckning i sin
iver att få närbilder, detta problem
framgick inte i programmet.
Jag tycker dock att vår fina natur ska
upplevas live, den korta tid vi vandrar här,
som det sjungs i psalmen. Så fågelvänner
ut och skåda nu när möjligheten ges!

Många av våra kära kommer dock bli
förskräckta vid åsynen av att deras hem nu
förvandlats till gigantiska kalhyggen, deras
habitat har utraderats. Nu gäller det att
försöka hitta annan boplats om det ens är
möjligt. För vissa känsliga arter blir det
dåligt eller inget häckresultat som följd.
Lövdungar har brutalt fått ge vika för
framtida barrskogar, inte bra för den
biologiska mångfalden. Men markägare
passar högst förståeligt på att avverka när
virkespriset är högt.

Karsamåla 2 maj 2017
Torgny Berntsson, ordförande

REDAKTIONSRUTA
RAPPORTNUMMER
Nummer 2 av Fågelbladet varje år är
Rapportnummer, då vi försöker
sammanfatta vad som sågs året innan.
På 8 sidor gör vi i alla fall ett försök att
beskriva det mer ovanliga. Därmed inte
sagt att det vanliga är helt oförändrat.
En del "vanliga" arter minskar i en
oroväckande takt och helt utan att
vetenskapen kan förklara varför. Oftast är
det flera olika faktorer som samverkar.
Andra "vanliga" arter har stabila
populationer eller ökar. Vi får hela tiden se
över vår rapporteringsmall, så att vi får
med allt som händer.
Enklast är annars att man alltid rapporterar
precis allt man ser och hör hela tiden, men
det är ganska jobbigt.

tyvärr inte i år. Den nya chefen hörde med
förvaltningen och de sa nej, det blev för
dyrt. Därför betalar vi själva de knappt
2000 kronorna som det kostar att trycka ett
nummer av Fågelbladet.
Då får inte heller Emmaboda kommun
någon logga på baksidan av tidningen.

Nr 2 har också av tradition varit det numret
som Emmaboda kommun har sponsrat. Så

Nybro 16 maj 2017
Ulf Edberg, redaktör

I övrigt är det lite blandat innehåll. Läs
särskilt noga på sidan 20 om två viktiga
ämnen, jordbrukspolitik och
faunakriminalitet.
Jag får passa på att tacka alla skribenter
och fotografer för texter och bilder.
Till sist vill jag slå ett slag för Fågelbladet
3-17, som innehåller Vårfågelkalendern.
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EXKURSIONSRAPPORTER
SPORTLOVSAKTIVITET
21 FEBRUARI 2017
I år var det många fritidsbarn på Johansfors
skola, för alla i kommunen hade körts dit.
Det var totalt runt 25 personer när vi var
som flest. Det tillverkades många holkar.
Ulf Edberg

Fabbe fixade som vanligt virket. Tack Fabbe!

ORRSPEL RYDASJÖN, KOSTA
5 MARS 2017
Först körde jag runt till Madesjö och
hämtade Johnny, sen åkte vi till
samlingsplatsen på Fågelvägen. Där anslöt
Göran. Vi åkte till Kosta och där fanns dels
en bil från Emmaboda med Torgny och
Rodney och dels bil från Kosta med en
kompis till Johnny.

Vi gick till bilarna igen för att fika och såg
då först en havsörn (ungfågel) och sen en
trana flyga förbi. Johnnys kompis for
hem.
Medan vi fikade fylldes artlistan på med
ringduva, större hackspett, koltrast,
trädkrypare, nötskrika och skata m.m.
Således var det inte helt fågeltomt, men
närapå.

Vi for mot Rydasjön men hann inte långt
förrän Johnny tyckte sig se en flygande
orre. Det var förmodligen något annat. När
vi hade passerat den höga mobilmasten och
var nästan vid Älgasjön såg jag (som körde
första bilen) en järpe i vänster vägren. Den
lyfte åt höger och flög in i skogen norr om
vägen.

Klockan var bara runt 9 så jag kom på att
vi kunde åka och kika på en annan lokal.
Den heter Berghult och till sist hittade vi
dit. Där har man en fin utsikt över
skogarna.
Det var emellertid inget trevligt väder att
vara ute i med en väldigt snål blåst som
höll ner fågelaktiviteten till ett minimum.

Framme vid Braåsen och Rydasjön var det
barmark men mycket blåsigt och kyligt. Vi
hörde ingenting alls och gick en bit på
vägen längs Braåsen. På krönet stannade vi
till och spanade över sjön som var helt tom
på fåglar. På vägen tillbaka till bilarna kom
vi på ett litet meståg med åtminstone
blåmes och kungsfågel. Ett par andfåglar
flög över. Jag tyckte att det mest liknade
ett par gräsänder, fast jag såg bara den ena
hyfsat, den var mörkbrun och såg ut som
en simandshona. De andra hade fokus på
den andra och den var tydligen ljus.

Torgny och Rodney for hemåt sitt och vi
övriga for till Kosta och släppte av Johnny
hos hans kompis. Sen besökte Göran och
jag Kosta Outlet utan att köpa något alls.
Det var intressant att se Jaktia-butiken som
man hört så mycket talas om, men priserna
på vissa märken var lika höga som vanligt.
Klockan närmade sig lunch och vi vände
åter till Nybro utan att ha sett någon
levande orre. På Kosta Outlet fanns det
uppstoppade orrar vid Jaktia, men det
räknas ju inte.

Vid bilarna gick vi söderut och kom till
den våtmark som man brukar höra orrarna
ifrån. Där var det helt tomt.

Ulf Edberg
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UGGLEKVÄLL I NYBRO
30 MARS 2017
Den här dagen regnade det hela tiden, så
jag tänkte att då blir det nog ingen som
kommer till samlingsplatsen. Jag åkte dit i
alla fall för att kolla. Ingen var där när jag
kom, men vid 20.00 kom ett par från
Bäckebo. Det här var en samexkursion
med Naturskyddsföreningen där de var
medlemmar.
Jag förklarade att det var ganska utsiktslöst
så länge som det regnade. Sen undrade de
vart vi skulle ha åkt om det hade varit
bättre väder. Då sa jag att man får åka en
bit både för sparvuggla och för pärluggla.
Hornuggla har ingen rapporterat än i år,
men kattuggla finns vid Madesjö kyrka.
Jag hade berättat att jag bor i Västeräng, så
då föreslog de att vi skulle åka till Madesjö
kyrka eftersom det ändå nästan låg på min
hemväg. OK, sa jag.
Just som vi kom till Hermanstorpsvägen så
slutade Hembygdsföreningens årsmöte i
församlingshemmet och det blev en väldig

trafik. Den var utdragen också, bilar
lämnade i en halvtimmes tid. Sen körde det
bilar åt andra hållet och ute på 25:an.
Vinden tog fart och blåste därifrån. Sen
kom det ett tåg från Emmaboda och ett
gick mot Emmaboda. Det verkade aldrig
bli tyst. Ett läte hördes, tofsvipa. Sen var
det tyst ett tag. Regnet hade upphört
ungefär när vi kom till Madesjö men
vinden var byig.
Helt plötsligt hördes en kattuggla ropa
från stora ekarna vid Jutarnas väg och en
hona svarade vid gröna grinden på
Hermanstorpsvägen. Han var tyst sen, men
honans klävitt hördes ett par gånger till.
Sen kom en ny omgång trafik med de sista
bilarna som lämnade församlingshemmet.
Då åkte vi också hem. Deltagarna var
nöjda med att de fick höra ugglorna trots
de dåliga oddsen.
Ulf Edberg

UGGLEKVÄLL I EMMABODA
3 APRIL 2017
I vanlig ordning rekades omgivningen
lämpliga kvällar, denna vår fanns dåligt
med gnagare så vi fann inget annat än
kattuggla som ju har en mer varierad kost.
Nu gällde bara hoppas få slippa blåst.
Förra året fanns många häckningar av
hornuggla, men så inte denna vår.
Vi har bara hittat en enda sparvuggla,
ända borta i Torsjö och pärluggla har lyst
med sin frånvaro.

grisliknande skri. Uppe i tornet kunde
några få se den färggranna bläsanden
liksom kricka, gräsand och knipa. De
eleganta tranorna och sångsvanarna flög
över, kanadagås och grågås fanns där ute
i södra delen av sjön. En tofsvipa visade
sin akrobatiska flykt över vassarna. Färden
gick så vidare i fullpackade bilar till
Långasjöerikssons där de ståtliga
hägrarna flög ut och in i bona.

Många skådare samlades traditionsenligt
vid Klintakrogen 18:30 (kattugglor
kommer sällan igång före 21:00).
I avsaknad av sparvuggla, som ju kräver
vindstilla för att låta, förflyttade vi oss i
snålblåsten till kyrkparkeringen, där
ytterligare personer anslöt. Totalt 19
förväntansfulla fågelvänner gick ner till det
förnämliga fågeltornet i Långasjön.
Där fick några höra vattenrallens

Klockan började närma sej 20:00 när vi i
skymningen drog vidare till badplatsen i
Häljanäs. I det krusiga vattnet kunde vi i
tubkikare på långt håll se storlom (dess
vittljudande skri kan höras vindstilla
kvällar det används i bl.a. spökfilmer).
Några i sällskapet avvek utan att fått höra
någon uggla (just här hittades annars 4
hornuggleungar i fjol), men tackade ändå
för fin naturupplevelse.

5

När mörkret föll blev slutstationen gamla
vägen mot Strängsmåla där Fabbe efter en
heroisk insats lyckades i snålblåsten få
igång hela 4 kattugglor som körde hela sin
repertoar till sällskapets stora förtjusning.

till Lindås och Bönemåla för att möjligen
få hornuggla och pärluggla till listan,
men så icke. Finns ingen anledning vara
besvikna; vi fick ju iallafall höra och se
kattugglor.

Bara en trio entusiaster gjorde en resa ända

Torgny Berntsson

Sparvuggla i Buggehult 17/3.

Foto: Kerstin Heidersbach

KULLA OCH SMEDJEVIK
22 APRIL 2017
Något referat hade inte kommit till
redaktören vid presstoppet.
En rapport kommer i Fågelbladet 3-17 i
september. /Red.
VÅTMARKSRUNDAN
28 APRIL 2017
Något referat hade inte kommit till
redaktören vid presstoppet.
En rapport kommer i Fågelbladet 3-17 i
september. /Red.

Samma sparvuggla i en annan vinkel.
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UTLÄNGAN 6 MAJ 2017
Johnny hämtade mig strax efter 07 och vi
for mot Vissefjärda. Vid Madesjöflyna satt
den extremt vita Börringvråken intill
25:an. Till Vissefjärda kom vi i mycket
god tid och hann skåda en hel del. Där
fanns bl.a. grågås, knipa, kaja, stare,
nötväcka och bofink.
Efter hand anlände Oskar, Jan, Torgny och
Marina. Vi fördelade oss på två bilar och
for till Torhamn.

Just som vi kom över bron så kom en kille
på cykel samtidigt som det stod en klunga
med skådare vid brofästet. Det var en
grupp hårdskådare som var väldigt
hightech med radiokommunikation. De
hade haft en rad nya arter just den här
morgonen för vinden hade vänt under
natten från nordostlig till rakt sydlig. Bl.a.
hade de hört näktergal, något som vi inte
lyckades med under vår tid på ön.
Just nu spanade de på några blåhakar. Vi
fick se minst 3 ex. På andra sidan vägen
sjöng en sävsångare som någon i vår
grupp hörde. Torgny såg något flyga långt
borta som mest liknade en rördrom. Den
lämnades obestämd.

Båtens tidtabell är lite speciell under maj,
för det går inga morgonturer på helgerna
då, bara måndag – onsdag. Därför fick vi
vänta till 10:10 och slå ihjäl lite tid i
Torhamn. Vi var där mellan 09.10 – 09.50
och lämnade inte parkeringen. Det
behövdes inte, vi fick ändå ihop en mängd
nya arter; knölsvan, kanadagås,
vitkindad gås, gravand, gräsand, fasan,
storskarv, gråhäger, havsörn,
strandskata, skärfläcka, svartsnäppa,
grönbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut,
havstrut, göktyta, större hackspett,
sånglärka, ladusvala, trädpiplärka,
sädesärla, rödstjärt, buskskvätta,
stenskvätta, koltrast, härmsångare,
ärtsångare, törnsångare, svarthätta,
gransångare, lövsångare, blåmes,
talgoxe, kråka, gråsparv, pilfink,
hämpling och gulsparv.

Killarna fortsatte söderut och vi hängde på.
Mitt på den långa raksträckan mitt på ön
blev det stopp för flugsnappare. De såg alla
fyra arterna, men vi fick nöja oss med
halsbands-, svartvit och grå
flugsnappare. Någon mindre
flugsnappare upptäckte ingen av oss.
Vid vägskälet tog killarna av mot öster, för
de hyrde rum i byn. Vi tog av mot väster
med sydudden som slutmål. Längs vägen
fick vi nya arter till dagslistan; ejder,
järnsparv, rödhake, taltrast,
grönsångare, grönfink och grönsiska.
När vi var nästan framme vid fyren hördes
en lärkfalk och den skymtade till också.

I god tid for vi till Yttre Park, där båten
från Karlskrona angör. Vi parkerade och
fick lite nya arter till dagslistan;
storskrake, skäggdopping, silvertärna,
ringduva, gärdsmyg, svartvit
flugsnappare och skata.
Båtresan tog 25 minuter och sen var vi
framme i Stenshamn. Vi började med att
fika i hamnen och sedan vandrade vi så
sakteliga genom byn på ön och ner till bron
som leder över till Utlängan.
Det blev lite nya arter även i Stenshamn;
skedand, vigg, större strandpipare,
tofsvipa, rödbena, hussvala,
ängspiplärka, råka (en ung) och
sävsparv.

På sydudden blev det fika och sedan
tubspaning. Det hände inte mycket till havs
och längs kusten var det ganska magert
med fågel även om vi fick lite nya arter;
småskrake, mindre strandpipare,
drillsnäppa, kentsk tärna, småtärna och
gök.
Det som verkligen drog till sig intresse var
en gräshoppsångare. Den lät ovanligt
mörk och dov i rösten och hördes inte
länge. Jan såg en ärla som var gul i
huvudet. Mest troligt är citronärla, men en
gulärla lutea kan inte uteslutas för han såg
bara huvudet. Obsen lämnades obestämd.
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Sen var det dags för att vandra tillbaka. Då
följde vi kusten en bit österut och gick
sedan mot vägskälet rakt söderifrån.
Därifrån genom byn och ut på en led.
Längs vägen såg vi sparvhök, korp och
skogsduva som var nya för dagen.
Vi kom ut på vägen precis vid södra
brofästet. På bron hördes alfågel.

prick 18.00. På hemresan sågs snatterand
under båtresan och tamduva samt
nötskrika under bilresan. Framme i
Vissefjärda hittade Torgny en björktrast.
Alla var väldigt nöjda med resan som hade
ett helt underbart soligt och varmt väder.
Vi fick ihop 92 säkert bestämda arter och 4
obestämda. Vi bommade 4 arter. Förutom
näktergal och mindre flugsnappare ett
par som vi fick vetskap om först senare.
Samtidigt som vi lämnade bron och gick
till Stenshamn på kvällen rapporterades en
ägretthäger därifrån, men den syntes inte
på Artportalen förrän senare. Likadant med
den havssula som flög förbi sydudden när
vi väntade på båten i Stenshamn.

Vi var i god tid åter i hamnen i Stenshamn
och kunde fika igen. Där lades också
storspov och gluttsnäppa till dagslistan.
Utanför norra piren flög ett 10-tal
backsvalor omkring och i nordost såg Jan
ett sträck som måste ha varit svärta eller
sjöorre. Det lämnades obestämt.
Oskar hade fotat ett ejdersträck och
särskilt en fågel såg verkligen annorlunda
ut med en speciell blå färg i nacken.
Torgny frågade några experter vid
hemkomsten och det gick inte att utesluta
praktejder. Det blev vår fjärde obestämda
art.
Båten gick på utsatt tid vid 17.10 från
Stenshamn och vi var i tid till Yttre Park

Resultatet av det här testet föll väl ut,
fantastiskt väder och vi nosade på 100
arter. Alla som var med tyckte att vi skulle
göra om det nästa år och bara ha Torhamn
på höstarna. Vi får se, det blir nog så.
(9/5 sågs en citronärla på Utlängan.)
Ulf Edberg

Marina, Oskar, Johnny, Ulf, Jan och Torgny

Foto: En okänd medresenär
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FÅGELSKÅDNINGENS DAG
14 MAJ 2017
I år var det trippeljubileum. 25 år sedan
första Fågelskådningens dag 1992. I början
var det inte varje år, men nu är det 20 år på
raken sedan 1997. Vi var på lite andra
ställen de första åren, men sedan 2003 har
vi varit vid Linnéasjön, det blev 15:e året
nu. Det är alltid andra söndagen i maj,
även om SOF har ändrat till första
söndagen i maj så fortsätter vi med andra
söndagen i maj för att kunna jämföra.

När vi kom till Strandvägen hördes
tornseglare, rödstjärt, gråsparv och
pilfink.
Ännu en gång gick vi över spången vid
maden och vek nu höger.
Det låga vattenståndet i sjön påverkar
maden mycket negativt, så den växer igen.
Numera brukar man ju återställa sänkta
sjöar, men här är det tvärtom. Hoppas man
räddar maden i tid.

Vädret var med oss den här dagen, lätt
molnighet som mulnade på allt mer och ca
15 grader och nästan ingen vind. Det var
11 personer till, förutom mig, som slöt upp
vid samlingen på simhallsparkeringen i
Nybro vid 09.00. Göran hade tagit med sig
fågelboken med ljud, så vi kunde höra på
alla arter som vi upptäckte.
Glädjande nog så var det med 4 ungar i år,
det är inte ofta som det har varit med några
barn.

I Joelskogen hördes gröngöling,
gärdsmyg och grönsångare.
Vid beachvolleybollplanen satt en
härmsångare och sjöng.
I Badhusparken gick två sädesärlor.
Jag summerade antalet arter och fick det
till 35. Det är ungefär vad genomsnittet
ligger på. Totalt under alla år vid
Linnéasjön så har vi fått ihop 64 arter. I år
var det inga nya till totallistan, men t.ex.
drillsnäppa och härmsångare har vi inte
varje år.

Redan på starten fick vi ihop ringduva,
koltrast, björktrast, lövsångare, talgoxe,
blåmes, skata, kaja och bofink. Längs
med Strandvägen fyllde det på med
enkelbeckasin, rödhake, svartvit
flugsnappare, kråka och grönfink.
Vid Linnéasjön såg vi gräsand (4 hanar),
drillsnäppa och fiskmås.
I kanten av maden hördes järnsparv,
svarthätta, trädgårdssångare och
sävsparv.

Vid 11.00 var vi tillbaka på parkeringen
och skiljdes åt.
Förhoppningsvis blir det lika trevligt nästa
år då Fågelskådningens dag infaller
söndagen 13 maj.
Ulf Edberg

På campingen hittade vi en nötväcka med
föda åt sina ungar. Där låg också
grågåsparet med sina 2 ungar på
badplatsen.
Från Thebacken hördes större hackspett
och över Grönvägen flög ladusvala och
stare.
Vi gick längs Linnéasjöns norra strand och
beklagade det låga vattenståndet i sjön.
Någon hade tagit bort dämningen, så det
rann inget alls i bräddavloppet. Tråkigt.
Boken Fågelsång (21 cm hög) som Göran använde.
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ÅRSRAPPORT
FÅGELRAPPORTEN 2016
N: Endast ett fynd; mörkersträckande flock över
Nybro 19/5.

Knölsvan
A
E: Observerad i mars-april och december. 9 ex i
Hörnsjön den 16/4 och 8 ex i Långasjösjön 11/3 var
största antalen. Fler fynd än 2015.
N: Tre fynd 1-3/1 om 10-20 ex, två marsfynd om 16 ex och 9 ex 6/12. Inga rastande, alla är
förbisträckande.

Bläsand
A
E: Rastade från mitten av mars och under hela
april. Ca 30 ex i Törn den 27/3, samma dag över 20
ex även i Getasjön och Kyrksjön. Avvikande och
intressant fynd (häckningstid) var en hane i
Hörnsjön den 25/5. Bara ett höstfynd.
N: 1 hane i Björnsjön 31/3 och 1 hane i Svartegöl
24/11.

Mindre sångsvan
!
N: 3 ex rastade i Derasjön 29/12.
Sångsvan
H
E: Häckningar i Hörnsjön och Långasjösjön, par
under häckningstid i Getasjön och Harebosjön. 31
ex flög över Ödevaten den 28/11 men inga större
flockar noterade.
N: Häckningar i Vikroken, Ramsjösjön, Rismåla
göl, Skärsjön, Boasjö, Alsjösjön (5 pulli) och
Råddemåla (2 pulli).

Snatterand
A
E: 1-3 ex den 20/3 - 8/5, Getasjön och Hörnsjön.
Ett par i häckningsmiljö i Getasjön i början av maj.
Gräsand
N: De största flockarna var 240 ex mellan
Fagerslättsskolan och torget 12/2 och över 400 ex
kring Svartegöl 14/11.

Sädgås
R + ST > 100
E: Minst 20 ex förbisträckande vid Hörnsjön den
8/3. En Tundrasädgås rastade i Skäveryd 23-26/12
och gladde många julskådare. Sädgäss ses
märkvärdigt sällan i vårt område.
N: Fyra fynd om 3-7 ex 23/2 – 12/3. De två första
fynden sträckande över Nybro och de andra två vid
Smedjeviks n.r.

Stjärtand
A
E: Två par i Törn den 27/3. Därefter enstaka eller
parvis fram till 24/4.
Årta
A
E: En hane i Hörnsjön den 11-12/5.
N: En hane i Flerohopp 4/4.

Spetsbergsgås
!
N: 2 ex sträckte över Gränö 16/3.

Skedand
A
E: 1-4 ex den 5-30/4, Getasjön och Hörnsjön. Ett
par under häckningstid i Hörnsjön den 22/5.
N: 1 par i Hultebräan 3/5.

Bläsgås
R + ST > 100
E: 28 ex stod på Kyrksjöns is den 12/2. Flög senare
västerut.
N: 2 ex sträckte över Gränö 16/3. Ånyo en 1K-fågel
vid Svartegöl. Sedd 18/10-5/11.

Vigg
A
E: Rastade från slutet av mars och under hela april.
15 ex i Kyrksjön den 16/4 och 14 ex i Getasjön den
29/4. Därefter ett par i lämplig häckningsbiotop,
Getasjön den 6/5 och Kyrksjön 17/5. Inga höstfynd.
N: 1 hona 13/3 och 2 ex 21/3 i Stensjön/M. 1 hane
vardera i Svartegöl 24/4 och i Skärsjön 3/5. 1 par
vardera i Linnéasjön 6/5 och i Vikroken 8/5.

Vitkindad gås
R + ST > 100
E: Vårens första sågs redan i slutet av mars. Sedan
ända till slutet av maj med summa ca 1200 ex över
Hörnsjön den 13/5 och Vissefjärda ca 400 ex den
29/5 som största flockar. Höstperioden var från
mitten av september till slutet av oktober, ca 250 i
Skäveryd den 18/9 och ca 400 ex över Karamåla
den 17/10 toppade då.
N: De största flockarna var 40 ex 3/5 och 50 ex
28/5, båda över Nybro.

Bergand
A
E: 3 ex rastade tillsammans med andra dykänder i
Kyrksjön den 16/4. Sällsynt hos oss.
N: 4 ex rastade i Derasjön 6/11.
Ejder
A
E: En hane rastade i Törn utanför Törestorp den
28/3.

Prutgås
R + ST > 100
E: Den 28/5 sågs ca 100 ex vid olika tillfällen, i
Guttamåla och vid Hörnsjön. Sent på kvällen dagen
före hördes mörkerflygande gäss i Brinkabo.

Alfågel
!
N: 1 ex rastade i Stensjön/M 6/11.
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Sjöorre
A
E: En hanne låg tillsammans med andra dykänder i
Kyrksjön den 16/4. Eljest hörd på nattsträck vid
några tillfällen, mest under våren.

Karsamåla 2/11.
N: Tuppar har observerats i Desemåla, Ö
Bondetorp, Kristvallabrunn och Bosgård. Ett par
sågs i Gräne 28/4.

Salskrake
A
E: Två observationsdagar från Kyrksjön gav 2-3 ex,
det var den 13 och 29/3.
N: 7 ex rastade i Dackebosjön 6/11.

Storlom
H
E: Bästa tecknet på häckning kommer i år från
Torsjöområdet där ett par sågs. Underrapporterad?
N: Minst ett par under häckningstid i Stensjön/M,
Skärsjön, Hultebräan, Allgunnen, Dackebosjön,
Grytsjön/K, Orranäsasjön, Store Hindsjön,
Derasjön och Boasjö. I den sistnämnda sjön sågs 2
1K-fåglar 14/8.

Småskrake
!
E: Ett par rastade i Kyrksjön den 27/3. Ovanlig,
långt ifrån årsviss, hos oss.
N: 2 ex rastade i Stensjön/M 21/3.

Smådopping
!
E: Ett ex sågs tillfälligt i Getasjön den 26/3.
N: 1 ex rastade i Alsjösjön 12/5.

Storskrake
R > 100
E: Endast två flockar uppfyller rapportmallens
krav. 150 ex i Flaken och 105 ex i Törn, båda den
5/11.
N: De största flockarna var 60 ex i Orranäsasjön
5/11 och 40 ex i Dackebosjön 6/11.

Skäggdopping H
E: Två par häckade i Getasjön. Troliga häckningar
även i Bredasjön i Vissefjärda och Kyrksjön.

Järpe
H
E: Observerad i Hermanstorp den 15/3, Buemåla
vsk och Skuteryd 6/5 samt Ljungbylund som ligger
nära föregående lokal den 19/9. Korta, snabba
möten, alla från vägkanter.
N: I Smedjeviks n.r. sågs 2 ex och hördes 2 spel (4
fynd) 25/2 – 18/3. 1 ex i Bjällings-måla 21/3 och 1
ex i Vackerslät 5/5.

Gråhakedopping
!
N: 1 ex sågs i Simontorps damm 10-12/5. 2 ex höll
till där 27/5 – 2/6 och sågs bygga ett bo.
Svarthakedopping
A
N: Endast två fynd 2016! 2 ex i Alsjösjön 2/4 och 2
ex i Mölebodammen 21/4.
Svarthalsad dopping
!
N: Årsrapportens mest oväntade observation! 1 ex
sågs i Alsjösjön 11/5 av två Emmabodaskådare.
Nybro kommuns första fynd av arten.

Orre
SP
E: Spel har hörts från flera platser i april och maj.
Bökevara, Torsjöområdet, sjöarna Broken och
Flaken i Långasjö samt några ställen söder om
Algutsboda där Källeryds myr hade sju spelande
tuppar den 3/5.
N: Spel hört vid Grytsjön/B, Frönegöl, Böleskogen,
Vikroken, Boasjö, Derasjön och Smedjevik. Det
sistnämnda stället hade flest, 10 tuppar.
Tjäder
SP
E: En spelgalen tupp visade gärna upp sig på väg
28 vid Båldön i Vissefjärda. Ända från mitten av
februari till in i april.
N: Spelplatser är skyddad information och inga
spelgalna tuppar har rapporterats. Däremot 2 1Ktuppar i Smedjeviks n.r. i juli och september, d.v.s.
häckning.

Storskarv
A
E: Årets första sågs i Hörnsjön den 29/2. Några
större flockar passerade i slutet av mars och början
av april med som mest 27 ex över Luvön i
Vissefjärda den 3/4. Betydligt större rörelser märks
hos oss under augusti – oktober med västlig eller
sydvästlig flygriktning. Maxantalet är från den 8/9
och lyder på 145 ex sedda från skådarplatsen i
Skäveryd.
N: 1-5 ex 18/3 – 3/5 & 16-18/8 från sex olika
platser, oftast förbiflygande eller sträckande.
Rastande fåglar har setts i Björnsjön, Stensjön/M,
Derasjön och Linnéasjön. 2/10 sträckte 18 ex förbi
Stensjön/M.

Vaktel
!
E: Väg 28 igen. En fågel gick vid vägkanten mellan
Vissefjärda och Fur den 23/8. Årsrapportens mest
oväntade observation?
N: Ett spel hördes i Gummemåla 28/6.

Rördrom
A
E: Ett enda och kort spel hördes i Hällasjömålasjön
den 2/5. En fågel var flitigt i gång i Yggersrydsjön
under juni månad.
N: 1 ex spelade i Olsbosjön 3/5 – 6/6.

Fasan
A
E: Ett par hade etablerat sig vid Garvaregården i
Långasjö. Två tuppar med en höna i Skäveryd den
15/10. En höna sågs i Lindås den 15/7 och två i

Ägretthäger
!
E: Fem förbiflygande vita hägrar överraskade
skådarna vid Hörnsjön den 27/3. De vek av söderut
och fyra återfanns senare på dagen i Bockabosjöns
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vassar där de möjligen sökte nattplats.

N: 1 hona vid Madesjöflyna 18/9.

Gråhäger
H, V
E: Två par häckade i södra delen av Långasjösjön.
En fågel sågs bära bomaterial vid Löften den 5/6.
Inga vinterfynd.
N: 1 ex i Alsterbro 10/1.

Stäpphök
!
E: En utfärgad hane flög förbi vid Skäveryds
Storemad den 7/9. Ny art för Emmaboda kommun!
Duvhök
A
E: Fem observationer under januari-mars, tre i april
och en i juni. Nio fynd från slutet av augusti och
året ut. Vanligen sedd på spridda lokaler.
N: Elva fynd, alla om 1 ex. Sju av fynden från
Nybroområdet. Torgets duvor lockar.

Svart stork
!
N: 1 ex sträckte VSV över Göttorp 18/4.
Vit stork
!
E: Ett ex sågs i Moshultamåla den 19-22/5 där den
gick på nyharvade åkrar. Sällskapade ibland med
tranor. Årets andra stork visade sig i Brinkabo den
9-10/7. Följde där en traktor på höslåtter. Sågs ännu
en gång därefter. Båda storkarna var omärkta.
N: 1 ex sträckte över Kulla/M 24/4 och 1 ex
sträckte över Gränö 24/6.

Fjällvråk
A
E: En midvinterobservation gjordes vid Alsjösjön
den 2/1. Därefter sågs en övervintrare (?) som höll
till vid Karamåla och Skäveryd från 31/1 till 13/2. I
samma område gjordes fyra fynd från slutet av
februari till början av mars. Höstens fåglar var
minst fyra som förbiflygande eller födosökande
24/9-5/11, 2 ex den 2/10.
N: Åtta fynd om 1 ex vardera 16/3, 7/4 och 229/10.

Bivråk
A
E: Årets första sågs i Guttamåla den 25/5. Där
gjordes ett par observationer också i juli. På
ytterligare tre lokaler har fåglar setts under
häckningstid. Endast fyra fynd vid tre tillfällen
under höstflyttningen 6/8-1/9.
N: Sju fynd om 1 ex vardera 20/5 – 15/8 runt
Nybro, Alsterbro, Kulla/M och Torestorp. Tre fynd
av par och en skyddad häckning.

Kungsörn
A
E: En gammal fågel höll till vid Törn den 25/1. En
yngre sågs i Plaggebo, Långasjö, den 26/4. Kring
Bodaskog och Yggersryd sågs några gånger 2 ex i
slutet av året.
N: Fem artbestämda fynd från fem platser. Fyra av
fynden 1/1 – 6/2 och det femte 29/10. Alla rör 1 ex.
Dessutom en obestämd örn i Gränö 15/2 – 14/3.
Arten har häckat i två grannkommuner.

Brun glada
!
N: 1 ex sågs över Gränö 24/6 och dagen därpå sågs
ett annat ex på samma ställe. Den andra hade färre
ruggningsluckor.

Fiskgjuse
H
E: Konstaterad häckning i två sjöar, en i
Vissefjärda och en i Algutsboda. Trolig häckning i
ytterligare två eller tre.
N: Två kända häckningar, en i Kråksmåla fg och en
i Madesjö fg.

Röd glada
A
E: Rapporterad varje månad t.o.m. oktober. Första
sågs den 26/1, sista den 2/10.
N: 49 fynd 7/2 – 2/10. Flest 1/9 då 4 ex sågs vid
Madesjöflyna. Inga ungfåglar.
Havsörn
A
E: En lyckad häckning i samma boträd som 2014.
Precis som då ringmärktes en unge. En trolig
häckning också i vår norrbygd där ett par gamla
fåglar sågs med en omärkt ungfågel. Rapporteras
alla årets månader utom juni-september.
N: 19 fynd 2/1 – 12/6 och fyra fynd 2/10 – 18/11,
alla om 1 ex utom 17/2 då 2 ex sågs över Nybro.

Tornfalk
A
E: En häckning i vår norrbygd eller nära gränsen.
Ungfåglar sågs i Yggersryd vid flera tillfällen under
sommaren. Nära Långasjö sågs en fågel vid några
tillfällen i början av april. Linnefors och Bökevara
hade en den 25/4 resp. 17/5 d.v.s. under tidig
häckningstid. Vidare på häckningstemat, en hona
med självständig ungfågel i fräsch fjäderdräkt i
Skäveryd den 19/7. Höstserien börjar den 5/8 med
många fler observationer än tidigare år och där
Storemaden i Skäveryd helt dominerar med 1-3 ex.
Sista dag var den 2/10.
N: 14 fynd 13/4 – 2/10 varav tio från Madesjöflyna.
Övriga från Smedstorp, Nybro centrum, Skoga och
Råsemåla. Alla fynden gäller 1 ex.

Brun kärrhök
H
E: Fyra sjöområden kan vara möjliga eller t.o.m.
troliga häckningslokaler.
N: 1 hane har setts under häckningstid vid
Vikroken och Gangsmad. 1 par vid Alsjösjön.
Blå kärrhök
A
E: Sågs i Långasjötrakten, hane och hona, den 2230/3. I Getasjön fanns en hona i april och maj. Fyra
höstfynd från 8-25/9.

Stenfalk
!
E: Vårobservationer är mycket ovanliga men nu
fick vi en vid Hörnsjön den 15/5 och sedan ännu en
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från närbelägna Flädingstorp den 21/5. En fågel
rastade i Skäveryd den 2/10.

Verktygsgatan och fick ut 4 ungar som sågs 21/6.
Ljungpipare
E: 15 ex sträckande mot väster vid Skäveryd den
2/10 och 5 ex förbiflygande nära Emmaboda den
14/10.
N: 3 ex sträckte mot SV över Slättingebygd 12/8.

Lärkfalk
H
E: Årets första observation dröjde till den 30/4.
Troliga häckningar på tre platser, som vanligt oftast
vid sjöar.
N: 17 fynd 30/4 – 16/9. Par på två platser.

Tofsvipa
H
E: Par under häckningstid i Bockabosjön och på
Karamålamossen, troligen två resp. tre par där.
Lägre häckningskriterier i Flädingstorp,
Harebosjön, Hörnsjön/N Kyrkeby och
Långasjösjön.
N: Par under häckningstid i Riddaretorp,
Månsamåla, Gangsmad, Alsjösjön och Persmåla. 2
pulli vid Björnsjön 15/6.

Pilgrimsfalk
!
E: Två ex flög förbi vid Hörnsjön den 12/5 och en
sågs i Guttamåla, Vissefjärda, den 30/5.
Vattenrall
A
E: Getasjön och Långasjösjön dominerar
rapporterna som är från 20/3 till 18/6. Redan den
26/3 hördes 3 ex från fågeltornet i Långasjö.
Getasjön var inte sämre utan ett snäpp bättre –
minst 4 ex grymtade där precis på dagen en månad
senare. En rall även i Hörnsjön den 14/5 och spel
hördes sent på kvällen den 19/5 i Karsamåla.
N: Åtta fynd om 1 ex 10/1 – 12/5. Hälften från
Alsjösjön och övriga från Store Hindsjön, Vikroken
(2) och Pukevallen.

Dvärgbeckasin
E och N: Inga fynd 2016.

A

Morkulla
N: Två vinterfynd; 1/12 i södra Nybro och 6/12 i
Kulla/M.

Småfläckig sumphöna
A
E: I Långasjösjön hördes ett ex den 10-11/5. En
långstannare (eller bara flitig i sitt spelande) hördes
i Hörnsjön den 19-28/5.

Småspov
!
E: Sträckande mot S/SV över Bökevara den 20/6,
Yggersryd 23/6 och Emmaboda 28/7. Alla hördes
sen kväll eller tidig natt.
N: 2 ex sträckte över Slättingebygd 11/7.

Rörhöna
A
E: Ett ex skymtade i Långasjösjön den 13 och 17/5,
2 ex där den 26/9.
N: 1-2 ex i Linnéasjömaden 29/3 – 9/4, 1 ex i
Svartegöl 9/5 och 1 ex i Skabro-dammen 8/6.

Storspov
A
E: En sågs förbiflygande i Brinkabo och
Lyckebyån den 9/4, en snurrade över Hörnsjön och
Kyrksjön på förmiddagen den 16/4 och så en på
sydsträck i Karsamåla den 10/7. Ingen häckning är
känd i vår kommun efter 2013.
N: 2 ex sträckte över Persmåla 22/6. Arten hörd
över Ö Bondetorp 29/6.

Sothöna
H
E: Sågs i Kyrksjön från den 6/4 och framåt, oftast 2
ex. Glädjande nog konstaterades senare häckning då
två små ungar visade sig. Det var på Klättorpsidan
och i den södra vassrika delen av sjön. Ett ex i
närbelägna Hörnsjön den 2/5.
N: 1 ex i Linnéasjön 18-27/4. I Simontorp sågs
arten 1/5 – 21/7 och en lyckad häckning
genomfördes, 4 pulli.

Rödbena
A
E: En tidig fågel sågs vid Hörnsjön redan den 28/3.
Därefter 1 eller 2 ex den 1-3/5 och långt senare 1 ex
den 22/5. Alla vid Hörnsjön.
N: 1 ex rastade i Boasjö 14/8.

Trana
N: Fyra vinterfynd från 23-27/2.

Gluttsnäppa
A
E: Rastande eller förbiflygande fåglar vid Hörnsjön
26/4-12/5, fyra tillfällen, 2 ex den 3/5.
N: 1ex i Björnsjön 26/4, 1 ex i Simontorp 28/4 och
1 ex i Stensjön/M 7/8.

Strandskata
A
E: En rastade i södra delen av Törn den 23 och
28/3. Satt ofta på samma sten ute i sjön.
Faleboviken i Skärsjön tillhörande vår kommun
hade 2 ex den 16/4.
N: 1 ex sågs vid Lintex 4 och 22/4. Kanske en ur
paret från förra året.

Grönbena
A
E: Hörnsjön är vår i särklass bästa vadarlokal och
där fanns 1-4 ex vid minst tio tillfällen 30/4-25/5,
högsta siffran var 7 ex den 12/5. En även i
Harebosjön den 6/5.
N: 1 ex i Gangsmad 4/4.

Mindre strandpipare
A
N: 1 par häckade vid Björnsjön och fick ut minst 1
unge, den sågs 21/7. 1 par häckade i kv. Stansen på
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Drillsnäppa
H
E: En häckning vid Flaken i Häljanäs där ungar
sågs. Observerad under häckningstid i Törn och vid
Emmabosjön i Lindås.
N: 1-2 ex i lämplig häckningsbiotop under
häckningstid i Simontorp, Hultebräan, Skärsjön,
Madesjösjön, Boasjö och Örsjö kvarndamm.

Turkduva
A
E: På Opalstigen och kvarteren därikring har upp
till 9 ex setts samtidigt. Ungfåglar bland dessa
betyder att häckningar skett i området. En viss
spridning har också märkts. Bl.a. ett par i Folkets
Hus-parken, Emmaboda.
Berguv
!
N: 1 ex i en hönsgård i Persmåla 28/3 och 23/7,
förmodligen samma individ.

Smalnäbbad simsnäppa
!
N: En 1K-fågel rastade i Bringsmålagöl vid
Kostavägen/rv 31 13/8. Ny kommunart.

Hökuggla
!
N: 1 ex i Kolaretorp 22/9, 1 ex vid Långegöl 27/9
och 1 ex i Rismåla 9/11.

Dvärgmås
!
E: En gammal fågel i vinterdräkt rastade och
hittade föda vid Skävresjön den 7/11. Ny
kommunart! Den fjärde för 2016.

Sparvuggla
H
E: Spelande under häckningstid i Buggehult och
Torsjö (1-3 ex) samt två ställen i Algutsboda.
N: 1 hane spelade i Smedjeviks n.r. 15/3, 1 hane
spelade i Målerås 30/5 och 2 hanar spelade i
Kulla/M 16/11. 5 pulli sedda vid Grytsjön/B 30/6.

Skrattmås
H
N: En 1K-fågel sågs i Svartegöl 12/7. Frågan är
vart den kom ifrån. Det största antalet var 80 ex i
Svartegöl 3/4.
Gråtrut
H
E: Par under häckningstid är endast kända från
Löften och Törn samt vår del av Läen.
N: Par under häckningstid i Stensjön/M, Boasjö och
Orranäsasjön. De största flockarna var 100 ex över
Spaksmåla 28/1 och 170 ex över centrum 20/12.

Kattuggla
H
E: Hörd på minst åtta lokaler under häckningstid,
mitten av mars till slutet av maj.
N: Noterad från 14 lokaler under häckningstid. 3
pulli i Ö Bondetorp 20/5.
Lappuggla
!
E: Två ”vägkantsobservationer” av sittande fåglar:
Förlångsö, Vissefjärda, den 15/9 och Bågsjö i
Långasjö den 6/10.
N: En häckning genomfördes med 2 pulli som
resultat. Första häckningen i kommunen. 1 ex i
Kråksmåla 28/6.

Havstrut
A
N: 1 ex sågs vid Björnsjön 21/7.
Fisktärna
H
E: Den 30/4 blev en oförglömlig dag för skådarna
vid Hörnsjön. Under ett par timmar på förmiddagen
passerade närmare 130 tärnor sjön. De kom i två
större flockar och några mindre sällskap från väster
och drog vidare österut. Se ”Tärndraget vid
Hörnsjön” i Fågelbladet 2/16! Par under
häckningstid och i lämplig biotop i Flaken,
Getasjön/Grimmansmålasjön, Harebosjön,
Kyrksjön och vår del av Skärsjön.
N: Par i lämplig miljö under häckningstid
rapporterade från Stensjön/M, Skärsjön,
Dackebosjön, Ramsjösjön, Hultebräan, Derasjön
och Boasjö. 5 bon sedda på den sistnämnda lokalen.

Hornuggla
H
E: Spelande ugglor under häckningstid 29/2-4/4 i
Skäveryd och Långasjö. Senare konstaterades
häckningar i just Långasjö, Karsamåla, Häljanäs
och Emmaboda tätort (Ametiststigen/Storgatan) där
ungar sågs och deras tiggläten hördes.
N: Spelande och varnande hane i Åkrahäll, där det
sågs ungar 2/6 – 1/7, som mest 3 st. 2 pulli vid
Alsjösjön 13/5. 1 hane spelade i Markustorp 20/3.
Pärluggla
H
E: Hördes under häckningstid, 14/3-27/5, i
Flädingstorp/Bönemåla, Guttamåla, Hult i
Vissefjärda, Skurebo i Långasjö, Häljanäs och
Brinkabo.
N: Spelande hanar under häckningstid hörda i
Ljusaberg, Smedjevik, Böleskogen, Grytsjöns n.r.
och Månsamåla.

Svarttärna
!
E: Minst 2 ex upptäcktes samtidigt med en flock
inkommande skrattmåsar vid Hörnsjön den 30/4.
Det kan ha varit ytterligare 3 ex, svårbedömt i
tumultet som rådde vid tillfället. Se under fisktärna
ovan! Sannolikt ny kommunart.
Ringduva
N: Sex vinterfynd, fyra fynd i Nybro 2-4/1, ett fynd
i Svartbäcksmåla 14/1 och ett fynd i Alsterbro 6/12.
Det största antalet var över 100 ex på Madesjöflyna
2/10 varav 80 ex i en enda flock.

Nattskärra
A
E: Spelande fåglar hördes i slutet av maj och början
av juni i norra Lindås (Rasslebygdsområdet) och
Brinkabo (från ”nya” järnvägsbron). Även en i
Yggersryd senare i juni. I Ryggamo gjordes en
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höstobservation, det var den 4/9.
N: 1 spelande hane 19/5 – 15/6 i Källebäck,
Gårdsryd och Ö Bondetorp. 15/6 spelade 2 hanar i
Källebäck. Höstfynd av 1 ex i Bäckebo 25/7 och i
Skogsby 16/8. Mycket dåligt rapporterad art. Vid
inventeringen för några år sedan uppskattades det
finnas ca 80 - 100 ex i Nybro kommun.

Backsvala
A
E: Tre vårobservationer av fyra fåglar den 18-31/5.
Samma antal gäller för sensommar-höst, perioden
29/7-19/8. Förbiflygande eller sträckande.
N: 2 ex sågs i Svartbäcksmåla 9/5 (vid
pulkabacken) och 23/5 (i sandområdet). Häckande
fåglar sågs i Smedstorp 24/5 – 9/7. 3 besökta bon
upptäcktes.

Kungsfiskare
A
E: En fågel flög längs med Linneforsån, förbi
broarna och vidare nedströms, den 10/1. Det kan
alltså löna sig att delta i klubbens strömstareräkning
ty det var på just den dagen det inträffade.
N: 1-3 ex i Skabro damm 5/6 – 5/7. En nyligen
flygg 1K-fågel sågs där 12/6.

Ladusvala
N: Ett mycket tidigt ex i Kulla/M 3-15/4.
Hussvala
H
E: Häckningar i mindre kolonier. Kyrkeby bränneri
och Runes bensin. Fortsatt ovanlig eller minskande
som häckfågel men underrapporterad.
N: Minst 2 par på Kährs industriområde, vid Gräv
och schakt samt på Dr Sandbergs gata. 1 par i
Siggemåla. 8 aktiva bon i Smedstorp.

Göktyta
A
E: Första observationen är från den 25/4. Det var i
Bökevara där också häckning senare konstaterades i
Wibergs oxhage. Hördes också vid N Kyrkeby i
början av maj, Brinkabo och Flädingstorp i mitten
av maj. Två ex i Ekeboryd med varnande beteende
den 5/8 och två rastande i Skäveryd den 12/8.
N: Årets första 21/4 i Tostetorp. 21 fynd t.o.m. 25/6
från 13 lokaler. 2 ex spelade i Flerohopp 30/4.
Högsta häckningsindicium är permanent revir.

Ängspiplärka
H
E: Mallplats för ängspipen! Egentligen ingen enda
häckningsobservation. Närmast kommer 2 ex i
Hyltan, Vissefjärda, den 16/4.
N: Sträckande 2-24/4 och 1/8 – 26/10.
Rödstrupig piplärka
!
E: En rastande fågel på Storemaden vid Skäveryd
den 2/4. Andra vårfyndet i vårt område.

Mindre hackspett
H
E: Enda kända häckningen kommer från Hyltan i
Vissefjärda där man såg fåglar besöka bo i början
av juni. Några observationer under tidig
häckningstid gjordes kring fågeltornet i Långasjö.
N: 35 fynd från elva lokaler under häckningstid.
Högsta häckningsindicium är permanent revir på
två platser.

Gulärla
A
E: Endast två vårobservationer av enstaka fåglar.
Den första extremt tidigt för arten nämligen den 7/4
i Långasjö (varmluftsinflöde). Därefter en på
normaltid 1/5 i Gransjö. Åtta tillfällen på hösten
med 1-3 ex från 11/8 till 13/9 på spridda lokaler.
N: 2 ex i Kolaretorp 19/8 var årets första och
därefter 1 ex på fem lokaler 25/8 – 28/9.

Trädlärka
H
E: Karsahult i Algutsboda och Luvön i Vissefjärda
hade sjungande fåglar under den tidiga
häckningsperioden vid minst två tillfällen.
Flädingstorp bidrog med en sjungande i mitten av
april.
N: Fynd från 13 lokaler under häckningstid. Oftast
1 sjungande hane, men vid Skabro hela 3. I
Svartbäcksmåla sågs ett par och 9/8 2 st 1K-fåglar
där. Vid Skansen sågs en 1K-fågel 12/6.

Forsärla
A
E: Vårens första sågs den 11/3. Exempel på
häckningar: Johansfors på två ställen (förstakullar,
april och maj) och Törsbo kvarn, andrakull i mitten
av juli. En trolig häckning i Linnefors.
N: 51 fynd 16/3 – 1/11 på 20 lokaler. Från tio av
lokalerna finns häckningsindicier.
1 hane sjungande i Pukeberg. Permanent revir i Ö
Bondetorp. Par sedda i Badebodaån vid Aboda, i
Vikroken, i Toresbo och i Arbåga. 2 ex, troligen ett
par, i Badhusparken/Grönskog. 1 par med unge/-ar i
Flerohopp och Alsterbro. Bo och 4 ungar i Skabro.

Sånglärka
H
E: Sjungande fåglar under häckningstid har endast
rapporterats från Flädingstorp och Skäveryd. Måste
väl finnas på fler lokaler?
N: Sjungande hanar under häckningstid hörda på 6
lokaler. 2 st i Persmåla. Högsta häckningsindicium
är permanent revir i Krukebo.

Sidensvans
N: De största flockarna var på 250 ex 23/10, 450 ex
29/10 och 600 ex 31/10, alla inom Nybro stad.

Berglärka
!
E: Nära ER-sjöns flacka östra strand upptäcktes
helt oväntat en rastande fågel den 13/10. Den var
tillsammans med en sånglärka och sågs två gånger
under dagen. Ny art för Emmaboda kommun.

Rödhake
V
E: Flera januarifynd, många i samband med
”Vinterfåglar inpå knuten”. Däremot inga i
december.
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N: Elva januarifynd och två februarifynd, alla om 1
ex, i Nybro, Slättingebygd och Persmåla. Inga
decemberfynd.

N: Fyra fynd om 1 sjungande hane; Hagnebo 12/5,
Klockareängen 19/5, röda stugan på
Hermanstorpsvägen 8/6 och Göstorp 22/6.

Näktergal
A
E: Tidigt på morgonen och en bit in på
förmiddagen den 18/5 sjöng en i Guttamåla.
Tillfälligt en på samma plats den 24/5. Vid
Målaregården i Lindås hördes nästa den 28-29/5
och senare ett par gånger i mitten av juni.
N: 1 ex i Gårdsryd vid ån 15/5, 3 ex i S:t Sigfrid
19/5 och 4 ex där 24/5, 1 ex i Simontorp 2/6 och 1
ex i S:t Sigfrid 5/6. Alla fynden gäller sjungande
hanar.

Gransångare
H
E: Årets första hördes vid ristippen i Vissefjärda
den 31/3 och var kvar där flera dagar. Permanent
revir i Bökevara (lång observationsserie). Under
häckningstid sjungande på ytterligare sju lokaler
(engångsobsar).
N: Sjungande hanar på 17 olika lokaler. På minst
fem av dessa hölls permanenta revir; Ö Bondetorp,
Skabro, Rismåla, Gåsamaden och Slättingebygd.
Lövsångare
N: Åtta fynd av 9 ex 5-15/4, inom Nybro stad samt
i Ö Bondetorp.

Svart rödstjärt
H
E: En vinterobservation från sågverket i
Strängsmåla, Långasjö, den 7/1. Sjungande fåglar
under häckningstid fanns kring Miljöstationen och
Glasverket i Emmaboda, så också vid
Industrigatan/Södra vägen samt i Långasjö nära
sågverket där vinterfyndet gjordes.
N: Minst tio revir, nio av dem i Nybro och ett i
Kulla/M. Reviren i Kulla, vid Rismålastallet och
vid Svartbäcksmålas parkering är de enda utanför
industriområden. Det händer ibland att de väljer
ladugårdar istället för industribyggnader.

Mindre flugsnappare
A
E: En sjungande i Bokhultet vid Grimsgöl den 2829/5 och kanske ännu några dagar. Utfärgad fågel.
N: Tre fynd om 1 sjungande hane; Skabro 23/5 –
6/6, Kolningsmåla 30/5 – 1/6 och Rismåla 7/6. 2
sjungande hanar i Mjöshyltan 30/5 – 22/6. 1 par
varnande i Mjöshyltan 27/6. 1 ex födosökande i
Hanemåla 20/9.
Varfågel
A
E: Från perioden 10/1-3/4 finns flera observationer.
Karamåla och Skäveryd med närmaste omgivningar
dominerar. Den 8/2 sågs 2 ex (kanske t.o.m. 3?)
inom detta område. Vanligen på hyggen. Efter
höstens första den 19/9 i Yggersryd följde spridda
fynd på olika lokaler till 29/11. Inga i december.
N: Sex fynd om 1 ex vardera; Madesjöflyna 2/2 –
15/3, Gränö 16/3, Smedjevik 18/3, Råsemåla 2225/3, Madesjöflyna 1/10 – 5/12 och Simontorp
17/11.

Rödstjärt
N: Ett tidigt ex i Flerohopp 10/4.
Ringtrast
A
E: Rastande fåglar, vanligen hannar, ses fåtaligt
nästan varje vår och då gärna i mitten av april. Nu
fick vi en i Karamåla den 19-21/4, Flädingstorp
24/4 och Krukö dagen därpå.
N: 1 hane i Kulla/M 6-7/4, 1 hane vid f.d. Smurfit
Kappa 23/4 och 1 1K-fågel i Kulla/M 20/10.
Björktrast
N: Den största flocken var på över 500 ex på
Östgötagatan 25/10.

Nötkråka
A
E: Fyra observationer under häckningstid varav två
i Hyltan, Vissefjärda. Flera rapporter av
näringssökande och förbiflygande fåglar på spridda
lokaler från den 1/8 till 1/11.
N: 17 fynd 2/2 – 24/11, alla gäller 1 ex, men 24/11
var det 3 ex på olika håll i Madesjö. De flesta
obsarna är f.ö. därifrån.

Rödvingetrast
N: De största flockarna var på över 70 ex i
Alsterbro 28/3, 50 ex i Flerohopp 29/3 och 30 ex i
Kulla/M 7/4.
Kärrsångare
A
E: En sjungande vid Långasjötornet 24-25/5, så
också vid Bjurbäcken i Emmaboda den 26/5 och
den tredje för året i Brinkabo 2-3/6.
N: 1 ex sjungande i S:t Sigfrid 29-31/5 och 1 ex
sjungande vid Skabro 11/6.

Kaja
N: Största flocken var på 300 ex, Börsryd 22/8.
Råka
A
E: Vid ER-sjön i Emmaboda gick en råka
tillsammans med andra kråkfåglar den 17/10. Årets
enda observation.
N: 1 ex i Bäckebo 5/5.

Härmsångare
A
E: Nära Vissefjärda kyrka, i lunden mot
Prästgården, hördes en sporadiskt sjungande den 12/6.

Stare
N: Sex fynd om 4-10 ex i Hagnebo redan 22-27/2,
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d.v.s. vinterfynd. Största flocken var på över 100
ex, Madesjöflyna 29/4.

Riddaretorp. Den största flocken hade 6 ex,
Simontorp 22/4.

Gråsparv
V > 10
E: Vinterflockar: 20 ex mellan ICA och Coop i
Emmaboda den 5/1 och minst 12 ex vid Storgatan
12 i Emmaboda (= f.d. Gullvivans häck) den 23/2.
N: Flera fynd i januari och februari, men max 5 ex,
Rismåla 7/1. Inga i december.

Gråsiska
N: Den största flocken hade över 70 ex och sågs i
Flerohopp 20/11.
Mindre korsnäbb
N: Ca 100 ex sträckte mot NV över Ö Bondetorp
27/6.

Steglits
A
E: Två observationer under bästa häckningstid från
trakten av Fåglasjö, en av dessa gjordes den 29/5.
Småflockar sågs vid fyra tillfällen 8/2-9/3.
”Vinterfåglar inpå knuten” i slutet av januari gav
som alltid några ströfynd. Under hösten enstaka
eller småflockar vid tio tillfällen från 1/9 till 26/12.
N: 31 fynd. Observerad i alla månader utom april,
juli och december. Sedd i Madesjö kyrkby alla
årstider ofta runt Klockareängen. Häckningsindicier
från Madesjö och Slättingebygd. 9 1K-fåglar i
Persmåla 15/9. Största flocken hade över 20 ex,
Flerohopp 6/1. Sedd på flera fågelmatningar.

Tallbit
!
N: 1 hane sågs på en fågelmatning i Kulla 10/11
tillsammans med mängder av andra tättingar. Han
var den ende helröde. Senare i november sågs 1
hane i Oskarshamn och 1 hane i Gränna.
Gulsparv
V > 50
E: Inga vinterflockar över 50 ex som rapportmallen
efterfrågar!
N: Inga januarifynd. Sex februarifynd fr.o.m. 1/2
med max 17 ex. Två decemberfynd; Örsjö 24/12
och Pukebergsstallet 28/12 på 3 resp. 1 ex.

Grönsiska
N: Den största flocken hade 75 ex och sågs på
Madesjöflyna 2/10.

Sävsparv
H, V
E: Förekomster under häckningstid:
Bodaskogsmaden, i Getasjön, Harebosjön,
Hörnsjön, Långasjösjön och Löften. Känns inte alls
som sårbar i våra områden. Inga vinterfynd.
N: Fynd med häckningsindicier från 15 lokaler, 1
sjungande hane på tolv lokaler. 2 sjungande hanar
vid Alsjösjön. Permanent revir vid Vikroken och
Smedjevik. Ett vinterfynd; 1 hane ivrigt lockande
på Linnéasjömaden 9/2.
_________________________________________

Hämpling
A
E: Endast höstfynd. 2-5 ex vid fyra tillfällen 11/922/10. En synnerligen mager årssumma.
N: Elva fynd 2/4 – 24/8. Till skillnad mot 2015
sågs inga ungar 2016. Det enda fyndet med
häckningsindicium var en sjungande hane 14/6 i
_________________________________________

Årsrapporten bygger på observationer hämtade
från Artportalen samt post och muntliga
meddelanden till lokala rapportkommittén
(lrk).
Det mesta har under året publicerats i
Fågelbladet (1-16 – 1-17) under rubriken
”Aktuella observationer”. Där framgår vilka
observatörerna är.

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.

Urvalet är gjort enligt den mall som finns i
Fågelbladet 4-16 på sidan 14 (A = alla, H =
häckande, R = rastande, SP = spelande, ST =
sträckande och V = vinter, 1/12-29/2).
Dessutom har stora flockar, rariteter
(markerade med "!") 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.

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

Lokala rapportkommittén
Jan Bertilsson, Emmaboda
Ulf Edberg, Nybro
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INFORMATION
FRÅN MÖTENA 20 MARS 2017
Den 20/3 hölls det årsmöte i Johansfors
skola. Torgny valdes till mötesordförande
och Göran till mötessekreterare. Fabbe och
Oskar valdes till justeringsmän.
Verksamhetsberättelsen vittnade om ett
medlemsantal på 147 personer, varav 101
ordinarie medlemmar och 46 familjemedl.
Det var en ökning med 3 personer.
25 aktiviteter genomfördes och en ställdes
in.
Räkenskaperna visade ett plus med 5745
kr. De största inkomstkällorna var bidrag
för Tätortsnäraprojektet (10 000 kr) och
medlemsavgifter (8700 kr). De största
utgifterna var årsmöte och bildkvällar
(6046 kr) och Fågelbladet (3980 kr).
Revisorerna förordade ansvarsfrihet och
årsmötet beviljade styrelsen det.
Göran och Fabbe omvaldes till styrelsen
och Johnny Häggqvist nyvaldes.
Revisorerna och revisorssuppleanterna

omvaldes. Årsavgiften blir oförändrad.
Efter mötet gjorde Christine Karlsson
reklam för Glasriketguiderna. Göran
uppmanade alla att delta i våra exkursioner
och att komma med förslag på hur vi ska få
fler deltagare. Ulf pratade lite om årets
sjöinventering. Därefter bjöds det på fika
och sedan var det bildvisning. Ingemar
Karlsson visade filmer och några
medlemmar visade 20 bilder var från 2016.
Styrelsen hade ett möte efter bildvisningen.
Där valdes Johnny till sekreterare i
klubben. Ulf fick i uppdrag att be Johnny
kolla priset på dekaler hos BOTO i
Orrefors, där vi skaffade tygmärkena. Det
beslöts att vi ska försöka ordna en resa till
hösten. Vi kommer att ge bidrag till folk
som är behjälpliga med båtar m.m. vid
årets sjöinventering.

PUFFAR
NYA DEKALER

RESA TILL BJÄREHALVÖN

Fågelklubbens gamla svartvita dekaler som
fanns i tre olika storlekar har tagit slut och
nu har vi tryckt upp nya dekaler.

2015 besökte fågelklubben Falsterbo
Birdshow och 2016 var vi ett gäng som
reste till Kullahalvön.
Nu tar vi oss ytterligare en bit norrut längs
den skånska västkusten och besöker
området kring Bjärehalvön, d.v.s. norra
Skälderviken, Hovs hallar och södra
Laholmsbukten.
Vi hoppas få se havsfåglar, lommar,
toppskarv och alkor m.m.
Avresa på fredagsmorgonen 13/10 och vi
är tillbaka på söndagskvällen 15/10.
Boende på vandrarhem. Mat ordnar var
och en själv. Blir vi 5-9 så ska vi försöka
ordna en minibuss.
Sista anmälningsdag är torsdagen 31/8.
Bindande anmälan sker till Ulf Edberg
(0481-159 23, ulf_edberg@yahoo.se).

De nya dekalerna finns bara i en storlek
och det är med en diameter på 85 mm.
Dekalerna är i färg och har samma motiv
som våra tygmärken, klubbens logga.
Se på framsidan av Fågelbladet hur vår
logga ser ut.
Vi tar 10 kr/st för dekalerna och 30 kr/st
för tygmärkena.
Köp dem genom att sätta in pengar på
klubbens bankgiro (glöm inte att noga ange
vad betalningen gäller samt vem det är som
har betalat) eller köp dem av kassören på
någon av våra utflykter.
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OM EN FÅGEL
KRÅKA Corvus corone
Corvus är latinets ord för korp. Det
användes av Cicero och Plinius. Ordet är
onomatopoetiskt, d.v.s. ljudhärmande.
Corone är grekiskans namn för kråka. Det
kommer från den grekiska mytologin, där
havsguden Neptunus förälskade sig i den
sköna Coronis. Hon räddades ur hans våld
av gudinnan Minerva, som förvandlade
Coronis till en kråka. Kråkan var därefter
Minervas speciella fågel, tills den p.g.a. sin
allt för stora tjänstvillighet ersattes av
ugglan.
Nominatrasen är den kontinentala
svartkråkan, som alltså har rasnamnet
corone. Vår gråkråka har rasnamnet
cornix. Det är latinets namn på kråkan,
använt av Plinius och Horatius.
Båda raserna av kråka fick sina
vetenskapliga namn av Linné 1758.

svartbränd på ryggen. Då skickade de upp
kråkan, men även hon kom tillbaka nästan
alldeles svart. Sedan den dagen har svalan
och kråkan sina svarta fjäderdräkter.
Hur kråkan fick sitt kraxande läte finns det
många berättelser kring. Vad kråkorna
säger har det också spekulerats mycket om.
Enligt en berättelse från Vårdsnäs i
Östergötland träffades två kråkor i skogen:
– Var har du va-a-a-a-a-a-r-r-it?
– I ale-k-ä-ä-ä-ä-r-r! I ale-k-ä-ä-ä-ä-r-r!
– Va så du d-ä-ä-ä-r? Va så du d-ä-ä-ä-r?
– En gammal m-ä-ä-ä-r-r! En gammal m-ä-ä-ä-r-r!
– Ä dä någe kv-a-a-a-r-r? Ä dä någe kv-a-a-a-r-r?
– Rumpan å ryggra-a-den! Rumpan å ryggra-a-den!

Kråkan är intelligent. Bryter hon benet så
spjälkar hon det själv med grässtrån, sägs
det i Liden i Medelpad. Har hon löss så
befriar hon sig från dessa genom att lägga
sig i vatten, säger man i Sibbo i Svenska
Finland. I England säger man att kråkorna
bättre än några andra fåglar kan "lukta
krut" och därför är de svåra att få inom
skotthåll.

Namnet kråka nämns första gången i skrift
ca 1330, men är säkert mycket äldre än så.
Det är ljudhärmande och bildat med ksuffix (ändelse) av stammen krâ-. Även
engelskans crow och tyskans Krähe är
ljudhärmande.
Namnet svartkråka är vårt äldsta
ornitologiska "rasnamn" och det finns
belagt redan 1731. Rasen gråkråka har
tidigare bara kallats kråka i officiella
sammanhang, men namnet gråkråka eller
grå kråka har använts minst sedan Linnés
tid. Numera har taxonomikommittéer i
många länder delat upp arten kråka i två
nya; gråkråka och svartkråka, så dock ej i
Sverige.

I Japan är kråkan en helig fågel på ön
Miyajima och de tre gudinnornas
sändebud. I Indien omger kråkor Mayas
stridsvagn och Yama, de dödas gud,
uppträder i kråkgestalt. Även den grekiske
Apollon brukade visa sig i skepnad av en
kråka. I estländsk folktro och även hos
indianerna i Nordamerika var kråkan en
ljusfågel.
Kråkan har förknippats med Oden och
senare med hin och häxor. Man har trott att
döda själar antar kråkgestalt, den tron
fanns redan i det gamla Indien. Kråkan har
brukats som varselfågel och i folkmedicinen. "Att elda för kråkorna" och
"det fina i kråksången" är mycket spridda
talesätt. "Prästens lilla kråka" handlar dock
inte om fågeln, där betyder kråka flicka.

Kråkan i folktron [Ur Tillhagen 1978]
Kråkans grå och svarta dräkt, dess
kraxande läte och dess klokhet har givit
upphov till många myter och sägner.
Pawnee-indianerna hade ursprungligen
ingen eld, så de skickade upp svalan till
solen för att hämta några glöd. Hon kom
dock tillbaka tomhänt och var alldeles
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FAVORITER I REPRIS
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 2-87

ÖLANDSEXKURSIONEN 22/2
Vid halvåtta-tiden samlades vi (8 deltagare) framför Nybro järnvägsstation. Ca 10 minuter
senare fördelade vi oss på 2 bilar och körde till Öland.
När vi kommit över Ölandsbron höll dimman på att lätta. Vårt första mål var fiskehamnen
vid Bläsinge, där vi såg bl.a. alfågel, gräsand, vigg, knipa, storskrake, småskrake,
havstrut och en ungfågel av silltrut på 2 meters håll.
När vi väl hade lyckats stänga alla dörrarna på Torgnys bil så fortsatte vi till Gräsgårds
hamn. På vägen såg vi bl.a. 2 korpar, 7 turkduvor och några gulsparvar. På den sista
lilla vägbiten ner till hamnen såg vi 11 rapphöns.
I Gräsgårds hamn såg vi ca 40 svanar (flest knölsvanar), 7 salskrakar, många knipor
och storskrakar. Vi fick också veta att en havsörn hade flugit över hamnen 5 minuter
tidigare.
Nere vid södra udden såg vi resans första havsörn sitta på ett isblock några hundra meter
ifrån oss. Vi såg också en storskarv och ca 20 snösparvar. Efter att ha ätit av matsäcken
sprang vi till toaletterna, som var låsta för säsongen, men det problemet löste vi med en
10-öring som vi låste upp dörrarna med. (Vi låste dem förstås efter oss.)
När vi kommit ut på Alvaret så spanade vi mot åteln, där vi lyckades hitta 2 havsörnar.
Precis när vi skulle åka kom en tredje havsörn flygande.
Halvvägs över Ölandsbron kunde vi se en havsörn ca 80 meter från bron (somliga fick
dock väckas för att få se den).
Vid återkomsten till Nybro järnvägsstation upptäckte Tomas en sparvhök som seglade i
vinden. Själv tycker jag att det var en lyckad exkursion, och de andra håller nog med mig.
Anders Brattström
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 2-97

STRÖMSTAREDERBY 11 JANUARI 1997
Nybrovarianten
Det var bara Tomas och jag som dök upp vid Folkets husparkeringen denna morgon. Vi
funderade på om vi skulle få se någon strömstare över huvud taget, för alla vatten var
igenfrysta, t.o.m. de strömmande, bara forsarna var öppna. Inne i Nybro hade jag inte sett
någon strömstare på hela vintern, varken i Lindåsabäcken, Bolanders bäck eller S:t
Sigfridsån. Vi började med att köra till stenbron vid Skabrodammen, det är nämligen ett
av de säkraste ställena. Det visade sig vara helt rätt drag att börja med "dammlokalen",
nedströms stenbron satt en strömstare på iskanten. Vi gick även från bron upp till
dammen och tillbaka, men på den sträckan såg vi inget. Nästa lokal på tur var Ullefors,
den på pappret säkraste i Nybro kommun (dock på gränsen till Högsby). Det verkade inte
särskilt lovande när vi inte såg en enda vid bron i Uddevallshyltan, men väl framme vid
stugan i Ullefors såg vi direkt en. Vi gick även ut på ön och det flög strömstarar fram
och tillbaka runt oss. Det var tydligt att de koncentrerades till de öppna vattnen. Medan vi
fikade såg vi tre stycken samtidigt och plötsligt flög en till förbi, men då var en annan
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borta. För att kunna överblicka antalet delade vi på oss. Tomas gick ut på ön och jag stod
kvar. Vi fick det då till fyra stycken. Det var personligt rekord för mig, men Tomas hade
sett fem stycken just här tidigare. Efter detta undrade vi hur vi låg till med våra 5 mot
Emmabodagänget som alltid har vunnit hittills. Så funderade vi på vart vi skulle ställa
kosan härnäst. De ställen vi besökte 1996 runt Flemmingeland, Flerohopp och
Ravelsbygd/Blomkulla var igenfrysta enligt Tomas. Det enda vi kunde komma på som var
öppet var fallet i Uvafors. Färden gick dit, men ingen ytterligare strömstare noterades.
Efteråt fick jag veta att våra 5 strömstarar till seger över Emmaboda för första gången.
Äntligen!
Ulf Edberg
Emmabodavarianten
I Emmaboda koncentrerades skådandet kring Lindås. I södra Lindås såg Jan Bertilsson en
strömstare vid Färgarns och i norra Lindås såg Fabian Idensjö och undertecknad två
ringmärkta strömstarar. Lyckebyån stod inte att känna igen med det låga vattenståndet och
tjock is nästan överallt. Det var anledningen till det magra resultatet.
Torgny Berntsson
Strömstarederbyt är en av de roligaste aktiviteterna på hela året och alltid på blodigt
allvar. I början på 1990-talet var Emmabodaskådarna omöjliga att slå, med resultat som
11 och 14 ex. Det var därför skönt när vändningen kom. Sedan dess har Nybro oftast
vunnit. /Red.
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 2-07

GANGSMAD 16 APRIL 2007
Den här exkursionen var ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Tyvärr dök det
inte upp någon därifrån och inte heller någon från Emmaboda, ja det var faktiskt bara jag
och Stig Ljungdahl som kom till samlingen.
Stig körde och när vi kom till skylten Gangsmad, så stod det ett par storspovar där och
väntade på oss. Tyvärr hade Stig glömt sin kamera, annars hade han fått världens
närbilder. Spovarna var mycket nära vägen och man såg tydligt att honan var större än
hanen.
Som vanligt mycket enkelbeckasiner och en mindre hackspett. Vi gick längs
vandringsleden över Ljungbyån. Bron hade inte lossnat i vårfloden det här året, men den
börjar murkna. På andra sidan såg vi inget särskilt, men enkelbeckasinerna var närgångna
och for mer horisontellt efter varandra än vertikalt som brukligt är i spelet.
Vi gick tillbaka till bilen och då hade spovarna kommit ut på våtmarken i skymningen.
När det började mörkna for vi via Flerohopp till Ekaryd för att lyssna efter ugglor.
Minsann, det hördes en sparvuggla från Flerohoppshållet.
Några fler stopp gjorde vi inte, utan for hem igen. Tråkigt att inte fler hade tillfälle att
närvara denna härliga vårkväll.
Ulf Edberg
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BILDER
FRÅN KERSTIN HEIDERSBACH

Tjädertupp, Buggehult 16/4.

Varfågel, Buggehult 7/3.

Blåmesar som inte gillar varandra.

Trädpiplärka.

UR OBSBOKEN
VÅREN 2017
vara i föreningshuset. Ser hägern lyfta när jag
parkerat och springer fram med kikaren i högsta
hugg. Nu är jag säker och ser att det är flera hägrar.
Börjar stressat ringa runt och hoppas att fler än jag
ska hinna med. När jag kom hem i kväll så fick jag
till min stora lättnad höra att de flesta av mina
skådarvänner hann fram. Nästa gång ska jag nog
skåda fågel först och handla sen.

Obsboken finns på www.nefk.nu på en flik
i mitten. Gå gärna in och skriv om dina
senaste obsar. Här följer ett litet urval.
Namn: Gerd Jonsson
Datum: Torsdag den 6 april 2017 22.14
Meddelande: Äntligen fick jag Ägretthäger som
kommunkryss! Det var mycket dramatiskt och
ingen fågelskådare av klass hade agerat som jag
gjorde... mycket stressad och försenad kom jag från
jobbet och fick i ögonvrån se en stor vit häger när
jag kör över kyrkbron i Vissefjärda. Trots att jag
direkt tänker Ägretthäger stressar jag vidare till
fiket för att hämta kaffebröd till kvällens
evenemang. Jag vågar inte ringa till någon för tänk
om jag såg fel! När jag handlat klart kör jag
tillbaka, hade tio minuter på mig innan jag skulle

Namn: Detlef Singer
Datum: Fredag den 7 april 2017 9.02
Meddelande: Igår såg jag vid Nybro simhallen
som badgäst (med badbyxa men utan kikare) 2
gröngölingar på ängen framför glasrutan ätande
myror. En var säkert en hona, kom vänligen så nära
som 5 meter, den andra var sannolikt också en
hona, var inte så nära. De var ibland nära varandra
men inga transaktioner kunde iakttagas.
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SOF-AKTUELLT
LIVING LAND – En kampanj för en
hållbar europeisk jordbrukspolitik
För att få till stånd en förändring är det
avgörande att så många organisationer och
medborgare som möjligt från hela bredden av
sektorer och länder, använder detta gyllene
tillfälle för att göra våra röster hörda.

EUROPAS MAT- OCH
JORDBRUKSSYSTEM ÄR INTE
HÅLLBART!
Det skadar klimatet och miljön, minskar den
biologiska mångfalden, skadar folkhälsan och
utarmar små och medelstora lantbruk liksom
landsbygden.
Den största drivkraften bakom denna
utveckling är EU:s gemensamma
jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy,
CAP) – ett av EU:s äldsta, inflytelserikaste,
mest debatterade och dyraste politikområden.
Så låt oss göra något åt det – din röst behövs i
debatten om jordbrukets framtid!
KONSULTATION MED ALLMÄNHETEN
EU kommissionen har lanserat en stor onlinekonsultation med allmänheten fr.o.m. 2 maj
2017 för att få in synpunkter på framtidens
CAP. Med ett skakat EU är det dags att visa att
en förändring är både nödvändig och
framförallt möjlig!

VÅR VISION
De organisationer och personer som stödjer
denna kampanj har en gemensam vision – vi är
överens om att EU:s gemensamma
jordbrukspolitik inte längre fungerar och att
den kan och måste rättas till.
Ett smartare mat- och jordbrukssystem i
Europa skulle inte bara vara hållbarare utan
också hälsosammare och mer rättvist för alla –
till nytta för både människor, inklusive
lantbrukare, och naturen genom att säkra en
mer hållbar framtid.
Gör din röst hörd genom att delta i den
allmänna konsultationen nu. Vi har tagit fram
några förslag på svar som vi rekommenderar
Läs mer på birdlife.se.

KONTAKTA NOA VID
ARTSKYDDSBROTT

Källa: birdlife.se 2017-05-08

Det har vid upprepade tillfällen blivit uppenbart att
brott mot artskyddsförordningen, t.ex. äggsamling
eller otillåten jakt/störning, sällan leder till fällande
domar. Det kan bero på att det ofta är svårt att binda
den/de som begått brottet till den utförda gärningen,
men också på att sådana ärenden prioriteras lågt
inom polisens ordinarie utredningsarbete.
Vi vill därför uppmana våra medlemmar och andra
som misstänker artskyddsbrott att inte ringa polisen
via telefonnumret 114 14, utan ta direkt kontakt
med Nationella operativa avdelningen (NOA). Här
nedan återges ett rykande färskt fall rapporterat av
Thomas Birkö, Ångermanlands Ornitologiska
Förening.
Förra året upptäcktes en fågelskrämma (en
rovfågeldrake som ofta appliceras på hustak) på en
liten obebodd ö med häckande fåglar. Folk sågs
även gå iland regelbundet. Efter samtal med
inblandade personer om att skrämman var olaglig
togs den bort.
I lördags (29 april) sattes den upp igen, varpå
polisanmälan gjordes. Det häckar knölsvan,
skrattmås, fiskmås, vigg, strandskata m.fl. på ön.
Via 114 14 lämnas vederbörliga uppgifter för att

upprätta ett ärende. Vid förnyad kontakt den 3 maj
finns ingen anmälan registrerad och ingen hos
polisen verkar veta någonting. En ny anmälan
upprättas och tilldelas ett diarienummer. Två dagar
senare är det samma visa. Polisen hittar ingen
anmälan trots uppgivande av det tilldelade
diarienumret. Efter att Thomas nämnt att han väl får
kontakta NOA istället, hittar polisen till slut
anmälan och säger att ärendet har överförts till
NOA.
Thomas kontaktar NOA, som säger att
fågelskrämman måste plockas bort omgående.
Några timmar senare ringer Kustbevakningen och
meddelar att de följande dag (lördag 6 maj) åker ut
till ön och tar in skrämman. De behandlar
skrämman som ett brottsverktyg så att fingeravtryck
och annat kan säkerställas. Idag måndag har man
redan fått ett erkännande från den person som satte
ut skrämman. Bra jobbat Thomas och NOA!
NOA/utredningssektionen, Polismyndigheten,
102 26 STOCKHOLM.
Underrättelser: Patrik Flank 0706-75 48 28
patrik.flank@polisen.se
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AKTUELLA OBSERVATIONER
FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA
8/2 – 13/5 2017
Vädret. Varmaste aprildagen var inget
skämt.
Kall inledning med nysnö på marken och
ostvindar. Efter hand blev det vindsvagt
(som SMHI säger ibland) och därefter fick
vi in betydligt mildare luft från
kontinenten. Den 14/2 hade våra grannar i
Kosta varmast i hela landet med 13,5
grader. Barmark den 17-e då de första
viporna landade i Skäveryd. Det fortsatte
med plusgrader in i mars. Högtryck igen
över Norrland och tråkiga ryssvindar. Mest
torrt, gräsbrandsfara för Götaland
utfärdades redan den 23/2. Men lite snö
hittade också ner, vinterns fjärde och tunna
snötäcke låg här den 6-10/3. Därefter
började lågtrycken vandra upp över Norska
havet och hjälpte hit mildare luft men nu
blåste det från andra hållet. Fortsatt bara
lite nederbörd till de torra markerna. Mars
avslutades riktigt varm med 19 grader den
27-e vilket inte överträffades förrän den
6/5.

Fåglarna. Ovanliga dykänder, ägretter
igen och flera tidiga fynd.
Tre järpar flög över vägen Torsjö –
Buggehult den 14/2. Flera rapporter finns
om såväl orre som tjäder, kan ha en bra
säsong på gång. Kungsörn sågs vid fem
tillfällen i Långasjöområdet och västra
Vissefjärda 24/2 – 6/4. Blå kärrhök två
gånger vid Långasjösjön, 2/3 och 19/4,
plus en oväntat sen vid Hörnsjön den 12/5.
Fjällvråk vid Skallebo i Långasjö den
19/2, Löften 11/3 och Skäveryd 22/3.
Tornfalk sågs minst sex gånger 29/3 – 1/5
på lite spridda ställen och en stenfalk i
Karsamåla den 15 o 25/4, dessutom en vid
Färgarns utanför Lindås 11/5. Sparvuggla
hördes säkrast i Buggehult och Torsjö. Den
första dock i Långasjö vid Klasatorpet
12/2. Enda kända pärlugglan har hållit i
gång en längre period i Hult, Vissefjärda.
Det blev tidigt isfritt och vi fick många
trevliga nedfall men så var också
bevakningen av våra ”fågelsjöar”
skoningslös. Ett par bläsand låg på
Getasjön redan den 23/2. En småskrakhona i Kyrksjön den 17/3. Första
sjöorrarna var 2 ex på Kyrksjön den 9/3,
därefter en i Törn 28/3 och 14/4, då i
sällskap med en alfågel, samt hela 20 ex i
Kyrksjön den 17/4. Samma dag låg ett par
alfågel utanför Törestorp i Törn. Just där
sågs sex ejdrar den 20/3 eller något
tidigare, 2 ex låg i vågskvalpet utanför
badplatsen den 1/4, en var kvar 2-4/4. Alla
gudingar. Salskrake kunde som vanligt
hittas på några ställen just efter
islossningen. Tre ex i Kyrksjön den 3-9/3,
så också i Getasjön 6 o 14/3. Största
flocken var 5 ex i Löften 11/3, senaste
obsen 2 ex i Flaken den 15/3. En gravand
hane på Kyrksjön den 29/3 och därefter en
hona i Törn 4/4.

Den behagliga vårvärmen höll i sig till
påskveckans inledning. Därefter inleddes
en lång period med för årstiden kallt väder.
Orsaken var till en början lågtrycksrörelser
från väster över Sydsverige som drog med
sig fronter och kyliga vindar. Men luften
var mest torr, flera nätter med ganska hård
frost. Det hade varit 18 grader förste april,
ett värde som tangerades den 5/5.
Just nu ser maj månad ut att bli rekordkall.
Mellan högtryck i väster och lågtryck i
öster fortsatte ishavsluften att strömma ner
över landet. Nattfrost också när bärträden
börjat blomma. Ett par dagar fick vi i alla
fall känna av lite försommarvärme. Och
det var något som ”Vi på Utlängan”
verkligen njöt av på klubbexkursionen den
6/5.
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I Getasjön sågs en smådopping 27-28/3
och även den 16/4. Sittande på en sten
långt ut i södra delen av Törn skymtade en
havstrut genom morgondimman den 28/3.
En flög förbi i Skäveryd den 1/4, mer
oväntat men möjligen mindre spektakulärt.
I säsongens klart största viggflock, 34 ex
på Kyrksjön den 17/4, hittades också ett
par bergand. Två par småskrake i
Kyrksjön, någon räknade till 5 ex, den 7/5.
Andliga delen avslutas med fyra
skedänder i Hörnsjön och Bockabosjön
den 14/4. En i Hörnsjön 17-18/4 och fyra
igen den 3/5. En årta flög förbi vid
Kyrksjön den 18/4. Ett par snatterand i
Törn vid Törestorp, numera en
väletablerad skådarplats, den 17/4 och en
ensam fågel Långasjösjön 15/4.

och även visade sig i en trädgård på
Kvamgatan i Emmaboda.
Halsbandsflugsnapparen i en nyutslagen
björk vid Surbrunnsviken i Hörnsjön den
30/4. Välj själva!
Några första datum för arter ej med i
Vårfågelkalendern (nästa nummer). Röd
glada 17/2, forsärla 18/3, fiskgjuse 26/3,
storlom 27/3, brun kärrhök 30/3,
göktyta 13/4, svarthätta 15/4, fisktärna
29/4, lärkfalk 30/4, grönsångare o
ärtsångare 1/5, törnsångare 3/5, grå
flugsnappare 10/5. Flera grågässlingar
sågs den 22/4, knipkull 30/4 och
tranungar på riskabel vägpromenad den
10/5.
När jag skriver detta på eftermiddagen den
13/5 närmar sig säsongsslut vi Hörnsjön.
Bevakningen har varit nästan daglig, långa
obstider och flera skådare på plats. Goda
siffror för våra vanligaste snäppor från
slutet av april, som vanligt med grönbena
i topp, upp till 70 ex rastande den 7/5.
Gluttsnäppa och rödbena flera gånger
och en svartsnäppa den 2/5.

Det gjordes flera riktigt tidiga fynd under
perioden. Grönbena 23/3 vilket är mer än
en månad före normal ankomsttid,
buskskvätta 5/4, gulärlor 7/4 och 14/4
samt trädpiplärka 7/4. Enligt Artportalen
efterfrågas validering (tidigare
raritetsrapport) för vidare publicering, i
dessa fall beroende på just tidpunkten.
Foto eller ljudinspelning är det vanliga
kravet numera. Halsbandsflugsnappare
och mindre flugsnappare vid Hörnsjön
och N Kyrkeby 30/4 och 1/5 skall valideras
för att de är sällsynta på lokalen.

Rapportörer: Birgitta Albertsson, Torgny
Berntsson, Göran Cedertorn, Sofie Ekdahl,
Rodney Foucard, Kerstin och Rolf
Heidersbach, Fabian Idensjö, Rolf Jansson,
Anders Johansson, Dan Jonasson, Gerd
Jonsson, Bengt Karlsson, Ingemar
Karlsson, Håkan Lavebratt, Kerstin
Lundbäck, Hans Lundgren, Marina
Magnusson, Oskar Vartiainen m.fl.

Dvärgbeckasin spelade återhållsamt vid
Hällasjömålasjön sena kvällar åtminstone
29/4 – 2/5. Tutande rördrom
rapporterades från Yggersrydsjön med
början den 6/5. Bästa dagarna med
vitkindade gäss var 11-12/5 då två flockar
om ca 400 och två om ca 300 ex passerade
på hög höjd. Ja, 30/4 går också an, två
tvåhundringar drog den dagen över
Hörnsjön.

Jan Bertilsson

Så till frågan vilken som blev periodens
”clou”. De nominerade är: Kungsfiskaren
på flygtur över Hörnsjön den 1/4.
Ägretthägrarna, 3 ex som upptäcktes sent
på eftermiddagen den 6/4 vid Hörnsjön.
Härfågeln som sökte föda på ön i ER-sjön

Rödbena i Hörnsjön 25/4.
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Foto: Oskar Vartiainen

NOTERINGAR FRÅN NYBRO
1/2 – 30/4 2017
Den här gången börjar jag med fenologin.
En rödhake fanns i början av februari på
fågelmatningen här hemma. Den lärde sig
att äta i fågelhuset. I slutet av månaden
sågs en i Hagnebo.
En svarthätta sågs på en matning i
Hanemåla 25 och 28/2. Några andra
vinterfynd var en fjällvråk vid rv 25 söder
om Madesjöflyna 24/2, en röd glada på
Madesjöflyna 25/2, ett par tranor över
södra Nybro 26/2, 2 starar i S:t Sigfrid
28/2 och 3 dubbeltrastar i Kolsbygdskurvan 28/2.

(där Ljungbyån rinner under vägen mellan
Torestorp och Skårebo), Skabro, Arbåga,
Ö Bondetorp, Flerohopps badplats,
Vikroken och kvarndammen i Flerohopp.
De övriga fynden med häckningsindicium
är en bobyggande spillkråka i Näversjö
(på gränsen till Mönsterås kn) 30/3, en
ruvande sångsvan i Råddemåla och en
fiskgjuse på bo i Boasjö.
För att avsluta fynden som passar på rrk:s
mall så kommer här alla som hade fått en
röd boll i Svalan, rariteter. Tjäder har som
vanligt flest fynd i kategorin. I och med att
jag och några till var ute under mars och
inventerade fågellivet i Sveaskogs skogar
så hittades ännu flera tjädrar. Fynden
kommer från Smedjeviks n.r., eller ännu
oftare precis söder om reservatsgränsen,
(10 fynd), från Orreforsområdet (5 fynd),
från Appleryd (2 fynd) och ett fynd var
från Målerås (rv 31), Råsemåla, Ö
Bondetorp, Vikroken, Arbåga, Balebo
(vägen till Slättingebygd), Gubbahiet
(söder om Alsjöholm), Risabrånarna (söder
om Anebo) och Svartbäcksmåla (den
närgångna hönan). Totalt 33 ex.
Två järpar hördes i Smedjeviks n.r. 24/2
och sågs där 29/3 samt 7/4, en sågs söder
om Klipperås 23/3, en hördes vid
Skedsbygd 10/4 och en sågs strax norr om
Gadderås 13/4.
Sparvuggla har hörts i Smedjevik (25/2),
väster om Säteriet (14/3), i Råsemåla (18
och 19/3), vid Grytsjön/B (2 ex 19/3), i
Toresbo (1/4) och norr om Store Hindsjön
(30/4).
Pärluggla har hörts på tre ställen; Jonsryd,
Vackerslät och Smedjevik (3 ex där 7/4).
En lappuggla flög över vägen vid
Köpstaden 18/2. En färsk fjäder av
hökuggla hittades vid Derasjön 26/3. En
kungsörn mobbades av korp över Ö
Bondetorp 21/4. En blå kärrhökshona
flög förbi S Sävsjö 27/4 och en hane sågs i
Ö Bondetorp 29/4. En ringtrasthane
rastade i Kulla/M 29/4.

Andra fynd som var tidiga för säsongen var
2 nötkråkor i Orrefors 18/3, 1 nötkråka
mellan Uddevallshyltan och Ullefors 19/3,
1 gransångare i Hanemåla 29/3,
ytterligare en i Skabro 31/3 och en i
Hanemåla by 31/3. En svart rödstjärt
sjöng bakom Wilo på Snickaregatan 31/3.
En mycket tidig ladusvala sågs i Alsterbro
7/4, den var Sveriges 28:e för året. En tidig
lövsångare hördes på Linnéasjömaden 11
och 14/4.
Inlandsfynd finns det några den här
perioden. Det första rör en obestämd
svartmantlad trut över Nybro 3/3. Jag såg
den i en flock med gråtrutar m.h.a. tuben
från slalombacken. Troligen en havstrut.
En säkert bestämd havstrut sågs i
Bäckebo 2/4. Natten till 17/4 damp det ner
ett par alfågel och en gråhakedopping i
Linnéasjön.
En större flock finns från perioden och det
är 50 storskrakar som rastade i Skärsjön
18/3.
Några fynd som hade fått en grön boll i
gamla Svalan, d.v.s. häckningsindicier,
följer. Mestadels gäller det forsärla, hela
arton fynd i perioden. Den första är från
Svartbäcksmåla 19/3 och arten har också
setts vid Badhusparken/Grönskog,
Svartegöl, Uddevallshyltan, Kvarnamålen
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En förmodad 2K bläsgås flög förbi
Smedstorp 18/2. 10 mindre sångsvanar
sträckte förbi Råsemåla 11/3 och två dagar
senare flög 4 ex över Ö Bondetorp. En
hane av årta rastade i Riddaretorp 22-24/3.
Han sågs ihop med krickor och en
stjärtandshane. En rördrom hördes från
Olsbosjön 27/3.
Till sist en dvärgbeckasin som spelade
över Gangsmads våtmark på periodens
sista dag. Spelet kunde höras några kvällar
in i maj.
Så långt enligt rrk:s mall. Nu lite annat.
2 sädgäss flög förbi Skabro 28/2 och 1 ex
rastade på Madesjöflyna 10/3. En
smådopping rastade i Derasjön 7/3. Ett par
bläsänder rastade i Stensjön/M 18/3. En
snösparv sträckte lockande förbi
Grytsjön/B 19/3.
En hane tornfalk sågs i Gummemåla 26/3
och en i Överstatorp 29/3. På Madesjöflyna
sågs arten fr.o.m. 6/4, ibland en honfärgad,
ibland en hane och i maj ett par. En hona
sågs i S:t Sigfrid 26/4.
En hornuggla ropade i Persmåla 3/4. 1 par
av brun kärrhök sågs på en lämplig lokal
7/4 och 1 ex flög förbi Ingelsryd 14/4.
En svarthakedopping sågs i Alsjösjön
9/4. En drillsnäppa sågs vid Store
Hindsjön 26/4 och 1 par där 30/4. Samma
datum 2 par vid Boasjö. Då också en
fisktärna där.

Överst: Svarthätta, hane 28/2 Foto: Stig Ljungdahl
Mitten: Järnsparv 24/3
Foto: Ulf Edberg
Nederst: Strömstare 30/4
Foto: Stig Ljungdahl

Rapportörer: Per Ahlgren, Lennart
Andersson, Majlis Bergman, Torgny
Berntsson, Stefan Björn, Ola Bondesson,
Anders Carlsén, Bosse Carlsson, Göran
Cedertorn, Leif Dahlgren, Lisbeth Edberg,
Aron Edman, Örjan Fritz, Bertil
Gunnarsson, Brita Gustafsson, Ragnar
Gustafsson, Jonas Hedin, Anders Helseth,
Karin Hernborg, Derrick Häggqvist,
Johnny Häggqvist, Frida Johansson,
Mikael Johansson, Lars Karlsson, Björn
Klevemark, Eva Klevemark, Tommy
Larsson, Mattias Ljungdahl, Stig
Ljungdahl, Åke Nilsson, Mikael Olofsson,
Peter Olsson, Mikael Persson, Olof
Persson, Sverker Petersson, Urban
Rundström, Detlef Singer, Wiktor Tapuc
och P-O Wångmar via Artportalen eller
muntligen.

Första järnsparven hittades 24/3 hos mig
på Upplandsgatan och därefter sågs de på
flera olika fågelmatningar, bl.a. i
Fredrikslund 4/4. Där sågs samtidigt en av
få bergfinkar det här året.
Några förstadatum:
Grågås 23/2, storlom 27/2, skogsduva
28/2, morkulla 1/3, ängspiplärka,
trädlärka och vattenrall 11/3, sävsparv
och enkelbeckasin 18/3, hämpling 26/3,
vitkindad gås 1/4, ladusvala 7/4,
stenskvätta 11/4, rödstjärt 23/4,
ärtsångare 28/4 och grönsångare 29/4.
Fler förstadatum kommer i
Vårfågelkalendern i nästa nummer.

Ulf Edberg
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I samarbete med

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

Lör 12 aug Södre sjö
Södre sjö ligger i Svartshult väster om
Älghult. Det är nu länge sedan vi var här
senast. Förr var vi oftare vid det här
trevliga fågeltornet. Vi besöker kanske
någon mer fågellokal i närheten när vi ändå
är här, t.ex. Lenhovda eller Sandsjön.
Förmodligen tar vi en annan väg tillbaka,
kanske via Kosta eller Visjön.
Samling i Emmaboda 06.00 och i Nybro
06.30. Åter ca 12. Ledare är Ulf Edberg.
Ingen anmälan.

Sön 4 juni Ölandstur
Det här är samma gamla klassiska
Ottenbytur som alltid, men nu med ett nytt
namn. Målet är att nå Ottenby och höra
sommargyllingen. Det kan bli en del stopp
längs västra sidan på nerresan. Sen tar vi
östra sidan norrut.
Samling i Emmaboda vid 05.00 och i
Nybro vid 05.30. Åter på e.m. Ledare är
Torgny Berntsson (070-535 08 64).
Anmälan senast 2 juni.

Lör 26 aug Getasjön och Skärsjön
Nu ges ännu en chans att se dessa båda
olika sjöar. Getasjön som är grund och
näringsrik och Skärsjön som är en djup och
näringsfattig källsjö. På vägen emellan
dem brukar vi stanna till vid Lidahults
naturreservat och hoppas på nötkråka i
hässlena. Vi brukar även leta efter gulärla i
ridklubbens hästhagar.
Samling i Emmaboda 07.00 och i Nybro
06.50 för att mötas vid Getasjön 07.20.
Åter ca 12. Ledare är Torgny Berntsson.
Ingen anmälan.

Mån 12 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.

Lör 9 sep Nordöstra Öland
Tidigare har vi varit dåliga på att besöka
norra änden av Öland, det har mest blivit
besök söder om bron och vintertid båda
kusterna strax norr om bron. Nu försöker
vi råda bot på det och tar en heldagstur
norröver. Vi besöker bl.a. Stenboudd vid
Runsten där det ofta rastar rödstrupig
piplärka och lappsparv vid den här tiden på
året. Vi tar oss ända upp till Böda och
besöker där Karsnabben som så här års har
gott om rastande vadare, men nu är det
ungfåglar. Då får man en chans att träna på
ungfågelsdräkter.
Samling i Emmaboda 06.00 och i Nybro
06.30. Åter på kvällen (det kan bli sent).
Ledare är Ulf Edberg (0481-159 23).
Anmälan senast 7 september.

Lör 29 juli Bergkvara & Hagbyhamn
Nu är vadarna som vackrast och vi hoppas
få se många rastande. Samling samtidigt i
Nybro och Vissefjärda 06.00 för att mötas
vid Tempo i Bergkvara. Åter kring lunch.
Ulf Edberg (0481-159 23) är ledare.
Anmälan senast 27 juli.
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