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LEDARE 

 

SETT GENOM VINDRUTAN 

 

Bilskådning är både dyrt och inte så 

miljövänligt, men man ser en hel del utmed 

småvägarna som i morse då en spelande 

tjädertupp med sin höna spankulerade på 

grusvägen utanför Strängsmåla. Tyvärr ser 

man också mycket tråkigheter då stora 

kalhyggen efter en natt uppenbarar sej. 

Vad som händer där är att är att 

skogsfågeln får allt mindre ytor att röra sej 

på och skogshönsen berövas sina gamla 

revir och spelplatser. 

 

Utländska vindbolag med svenska 

intressenter söker ständigt nya tillstånd att 

sätta upp monstersnurror i vår natur till stor 

skada för djurliv och störning av miljön för 

ortsbor och friluftsfolk. 

 

Daniel Noceras forskning med att spjälka 

 

REDAKTIONSRUTA 

 

ÅTER ETT RAPPORTNUMMER 

 

Vi håller som vanligt på traditionerna och 

låter nr 2 vara det nummer där vi redovisar 

föregående års Fågelrapport. Mallen som 

den bygger på fanns i nr 4–17. 

En årsrapport snyter man inte ur näsan, för 

min del tog det 3 fulla arbetsdagar att göra 

Nybrodelen. Då hade redan Jan Bertilsson 

gjort Emmabodadelen, så jag hade ”bara” 

att haka på mitt arbete. Total arbetstid 

minst en arbetsvecka. 

 

Fågelbladet i övrigt tar olika mycket tid att 

sammanställa beroende på ifall man ska 

skriva allt själv eller har mycket material 

från andra. En del skrivs i förväg, som 

exkursionsrapporterna medan man har dem 

i färskt minne, medan annat skrivs rakt in i 

manuset. Av manuset görs en pdf-fil som 

sänds till tryckeriet i Emmaboda.  

Tryckeriet vill ha 14 dagar på sig. 

 

 

 

 

 

vatten till väte förhalas, man skyller på att 

det blir för dyrt och inte lönsamt att 

genomföra. Mina funderingar; får det inte 

vara dyrt att rädda klotet. Tror nog att det i 

själva verket är ointressant så länge det går 

att sko sej på att belasta naturen. 

 

Nu i lövsprickningen dräller det in nya 

flyttfåglar. Just idag första maj har man 

hört gök och näktergal i våra trakter. Efter 

lång och sen vinter ser det nu ut att rätta till 

sej med vädret, vi får väl se hur det blir 

med det framöver. Som väntat är det 

migrerande insektsätarna fåtaliga här 

omkring. Vi får vara glada åt de vi har och 

spana vidare på våra kära vänner. 

 

Karsamåla 1 maj 2018 

Torgny Berntsson, ordförande 

 

 

 

 

 

 

Jag har fått en fråga. Det är alltid kul att få 

frågor som man kan svara på. Frågan 

lyder: Varför är inte Fågelbladet alltid 28 

sidor och helt i färg? Det korta svaret är 

ekonomi. För att utveckla det lite så kostar 

det mer ju fler sidor som trycks och färg 

kostar extra i Emmaboda.  

Vi har en budget att följa och då får inte 

tidningen kosta mer än vad 

medlemsavgifterna drar in till klubbkassan. 

I tidningskostnaden ingår även porto. Det 

kostar numera 18 kr per utskick, så vi 

försöker att hitta alternativa vägar. 

 

Framsidesbilden i förra numret var tagen 

på fågelmatningen på Upplandsgatan 2. 

Sparvhöken sågs där ganska ofta en tid. 

 

Nybro 15 maj 2018 

Ulf Edberg, redaktör 
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EXKURSIONSRAPPORTER 

 

SPORTLOVSAKTIVITET 

20 FEBRUARI 2018 

 

I skolans brädintag fanns ett gäng 

industriellt tillverkade mesholkar med 

papptak och plåtsarg; trevligt att se, kan 

aldrig bli för mycket holkar. 

 

Nu är vår över 30-åriga tradition menad 

som sportlovsaktivitet så att barnen själva 

får möjlighet att hantverksmässigt tillverka 

en holk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var 3 från klubben, 7 barn, 2 ledare, 3 

föräldrar och en handfull intresserade. 

Ett tjugotal personer hade besökt slöjdsalen 

under dagen. 7 holkar såg dagens ljus.  

 

Här nedan ett par färgglada. 

 

 

Torgny Berntsson 
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KOSTA OCH HÄLLEBERGA 

4 MARS 2018 

 

När den här turen planerades var det 

barmark och vem kunde tro att vi skulle få 

en sådan snövinter. 

Dock var det bara hälften så stort snödjup i 

Emmaboda, Eriksmåla och Kosta som det 

vi hade i Nybro. 

 

På samlingsplatsen vid Glasrondellen i 

Nybro fanns Emil Ejermo redan tillstädes 

när jag kom dit. Vi väntade några minuter 

efter 06, men inga fler dök upp, så vi for 

till Orranäsasjön där Johnny Häggqvist 

anslöt. 

 

Kostavägen, som sommartid är ganska 

knölig, gropig och sönderkörd, var lika 

dålig med en decimeter packad snö på. 

Mycket gropigt och halt. Utan dubbdäck 

fick man nästan inget fäste alls. 

 

Väl framme vid macken i Kosta var vi 5 

minuter sena och ingen hade kommit från 

Emmaboda, så Emil och jag hoppade in i 

Johnnys Duster med 4-hjulsdrift. Det 

behövdes på den snöiga vägen mot 

Rydasjön, för där hade ingen plogat på ett 

par dagar. 

 

Vid Braåsen fanns en P-ficka som vi 

begagnade oss av. Snön gick jämns med 

stövelskaften när vi pulsade några hundra 

meter söderut. Det var nästan helt tyst, 

förutom en kungsfågel. 

Plötsligt hördes en spillkråka, sedan ett 

par nötskrikor, en större hackspett och 

ett par korpar på håll. 

Sedan var det otroligt tyst.  

Därefter bröts tystnaden av koltrastar som 

varnade mycket intensivt en bit bort 

norröver. Vi spekulerade kring vad som 

hade utlöst deras alarm, kanske en uggla 

eller rovfågel. 

 

Vi vände åter till bilen och gick en bit på 

Braåsen. Här var det helt fågelfritt ända 

tills vi hörde en blåmes. En mindre 

korsnäbb flög förbi ivrigt glippande. 

 

 

 

Avslutningsvis åkte vi genom byn Ryd och 

ut på en oplogad skogsväg. Dustern fick 

visa vad den gick för. Ibland ville den 

lämna vägen och sladdade oroväckande, 

men Johnny lyckades häva sladdarna 

varenda gång. 

Vid ett vägskäl hängde ett träd över vägen, 

så vi vände där och fick inte se Stocksmyr. 

Fast vi klev ur och lyssnade vid vägskälet. 

Inget alls hördes trots att vinden kom från 

myren. 

 

Utsikterna för att hitta orre, järpe eller 

tjäder var inte så goda då grusvägarna var 

helt översnöade och möjligheten att leta 

små gruskorn var helt spolierad. Därför for 

vi åter mot Kosta. 

När vi kom till utloppet ur Älgasjön flög 

det upp två orrhönor från vägkanten och 

försvann i trädtoppshöjd. En orrtupp flög 

in under en gran. Johnny backade och vi 

kunde skåda den 5 meter från bilen. 

 

Vi fick alltså orre till sist. Det var ju 

dagens målart. I övrigt blev det ingen lång 

artlista. I Rislycke såg vi skata, i Ryd 

kråka och i Kosta talgoxe och grönfink. 

 

I Kosta fikade vi i Johnnys bil och 

diskuterade förutsättningarna för att hitta 

någon tjäder i Hälleberga. Vi kom fram 

till att det var bättre att hoppas på turen till 

Kulla och Stensjön i april. 

 

Johnny for österut medan jag och Emil tog 

28:an ner till Eriksmåla och sedan den 

mycket välsaltade 25:an till Nybro. Bilen 

såg ut som en riktig skithög när vi kom åter 

till utgångspunkten. 

 

Det var trevligt att kunna få ta med en ny 

medlem ut på en klubbutflykt. Hoppas att 

fler medlemmar visar sig under årets 

kommande aktiviteter. Vi har inga som 

helst förkunskapskrav. 

 

Ulf Edberg 
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UGGLEKVÄLL I EMMABODA 

2 APRIL 2018 

 

Vi var som flest 13 deltagare.  

I bister snålblåst som småningom avtog var 

det ingen fart på ugglorna, om det ens 

fanns några detta gnagarfattiga år.  

Endast på kassaskåpssäkra lokalen 

Enkoneryd lyckades Fabbe blåsa igång 3  

 

 

UGGLEKVÄLL I NYBRO 

5 APRIL 2018 

 

Vädret var inte helt idealiskt för 

ugglelyssning den här kvällen och kikade 

man på väderprognoserna från SMHI, 

norska yr m.fl. så verkade det bli än värre 

framåt sena kvällen och natten. 

Ugglorna vill helst ha vindstilla för att 

ropa. Nu blåste det en del, men mest i 

vindbyar och mest högre upp och inte så 

mycket till att börja med. 

De är heller inte så villiga att ropa när det 

regnar, men vinden brukar vara största 

hindret. Nu skulle det komma några 

enstaka skurar. 

Tyvärr vet man ju inget om vädret när man 

planlägger programmet. 

 

Hela 7 personer lämnade samlingsplatsen i 

3 bilar och for till Kulla för att försöka få 

höra sparvuggla. Det var nu några år 

sedan vi försökte med den arten, men i år 

har den hörts i Kulla, Flerohopp. På vägen 

dit flög en knölsvan över bilen i 

Ingemundsmåla. Väl framme gick vi runt 

och lyssnade, men hörde bara annat, som 

t.ex. trastar och en dragande morkulla. 

Plötsligt tyckte några att det hördes ett 

svagt rop långt bort, men flera av oss fick 

inte höra något. Det kom en regnskvätt. 

 

Det var nu mörkt och vi for vidare, närmast 

på jakt efter pärluggla. Vi ställde kosan 

mot Ekaryd, men gjorde stopp redan 

mellan Råddemåla och Appleryd, för där 

hade en av deltagarna hört en tidigare i 

veckan. Nu susade vinden allt högre och en 

massa andra ljud hördes (från traktorer,  

 

 

 

kattugglor som även visade upp sej i på 

nära håll. Vi testade ett par andra lokaler 

utan resultat.  

Vi tyckte alla det varit en lyckad utflykt. 

 

Torgny Berntsson 

 

 

 

 

 

bilar och flygplan), men inga ugglor. Strax 

NV om Ekaryd stannade vi till och 

lyssnade. Inget annat än vinden hördes 

förrän det knakade till och ett grymtande 

skri lät i mörkret. En stor flock med 

vildsvin passerade. 

 

Med hjälp av härmning lyckades vi få 

igång en kattuggla i Ekaryd. Den lät bara 

en gång. Trädtopparna svajade nu rejält. I 

Markustorp såg vi en vit skogshare. 

 

Gänget for åter till stan och stannade vid 

Madesjö kyrka. Här brukar man ha mycket 

goda chanser att höra kattuggla. Tyvärr 

var vinden rakt sydlig och all trafik på rv 

25 hördes mycket väl. 

Det blev inga fler ugglor, så vi avbröt och 

alla for vidare. En av mina passagerare 

ville göra ett sista försök i västra änden av 

Madesjöflyna, för han hade hört kattuggla 

där tidigare i veckan. Nu hördes bara det 

forsande smältvattnet i dikena. 

 

Jag släppte av mina passagerare på 

samlingsplatsen och for själv till 

Tallgölsgatan för att lyssna efter 

hornuggla. Det var ett totalt lönlöst 

företag, för nu blåste det rejält. Vi hade 

nog tur ändå, för det verkade värre i 

prognoserna än vad det blev. Men sen kom 

ovädret löst. Då var jag hemma igen. 

En uggla blev det i alla fall, men 

skogsharen var nog det trevligaste vi såg. 

 

Ulf Edberg 
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KULLA OCH STENSJÖN 

21 APRIL 2018 

 

9 personer samlades i Kulla strax efter kl 6 

och skådandet började. 

Dagen gav totalt 55 arter med bland annat 

stenfalk, sidensvans och en hel del 

mindre korsnäbbar. 

Gott om tofsmesar och järnsparvar. 

Svarthätta, trädpiplärka och fisktärna  

 

VÅTMARKSRUNDAN 

27 APRIL 2018 

 

Totalt 18 deltagare under den rätt kyliga 

kvällen. Med bra annonsering kom en del 

nytt folk, mest damer. Ett par gav upp, 

andra kom till och de flesta hade haft 

möjlighet se eller höra 24 arter.  

 

Vi startade med att gå upp i Långasjötornet 

här fanns ovanligt fria vattenytor att 

överblicka, men tyvärr magert med fågel. 

I snålblåsten hördes heller inte så mycket 

av fågelsången. Trana, grågås, tofsvipa, 

ringduva, gråhäger, gräsand och knipa. 

Den ruvande sångsvanen visade sej knappt 

i vassen. 

 

Vi styrde färden mot Häljanäs för en 

fikamöjlighet, men de flesta tappade 

aptiten då ett griskadaver flutit iland på 

badstranden. Vi fick höra storlommens 

trolska skri, en upplevelse i sej, annars rätt 

magert även här, men en vacker 

solnedgång.  

Vi fortsatte till Enkoneryd. Här hördes fin 

fågelsång mest rödhake, gärdsmyg och 

trastar. Då det började skymma valde vi att 

inte gå den långa vägen ut till 

tornet. 

På vägen framför oss gick ett par 

eleganta tranor som lyfte när vi 

närmade oss deras imponerande 

vingspann med hängande ben, 

också en upplevelse.  

 

Vi valde att köra den långa 

rundan genom Flaken. Här fick vi  

vacker utsikt över den småkrusiga  

 

 

 

var nya för dagen. 

 

En bra tur i fint väder och då det inte blev 

så många med på kaffe och bullar i slutet 

så njöt vi som var kvar av alla bullar. 

 

Sverker Petersson 

 

 

 

 

vattenytan där 32 fiskmåsar låg på rad, en 

storskrake och, i G-länsdelen, en 

knölsvan med några knipor. På åkrarna 

sångsvan, grågås, kanadagås och trana. 

 

Så hoppades vi alla att vinden skulle lägga 

sej - och det gjorde den. När vi efter lång 

bilfärd traditionellt steg ur bilarna 

smygande ljudlöst ut på grusvägen vid 

Hällasjömålasjön anslöt en känd Nybrobo 

exakt i tid för att höra en lång räcka av 

hovklapper i skyn från den spektakulära 

lilla dvärgbeckasinens spel till taktfast 

ackompanjemang av två småfläckiga 

sumphönors huitt-huitt. Förutom trastar 

och rödhakar blandade sej även en 

vattenrall i leken med sitt explosiva 

grymtande. 

Det blev en minnesvärd utflykt med rätt 

trög start. Jag citerar en viss Rune 

Johansson "Det viktigaste är att det blir en 

bra avslutning" och det blev det minsann 

denna gång. 

 

Torgny Berntsson 

Vid Långasjötornet.             Foto: Torgny Berntsson 
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ÅRSRAPPORT 

 

FÅGELRAPPORTEN 2017 

 
Knölsvan  A 

E: Observerad som förbiflygande eller 

sydsträckande vid fyra tillfällen under våren, 25/2 – 

16/4, som mest 13 ex söder Mundekulla den 11/3 

(sedda från ”event”- tornet i samband med 

örnspaning). Därefter endast en notering, 3 ex över 

Bökevara den 19/12. 

N: En enda obs 1 ex i Hultebräan 26/11. 

 

Mindre sångsvan ! 

N: Ca 10 ex sträckte mot NNV över Råsemåla 11/3 

och 4 ex sträckte mot NO över Ö Bondetorp 13/3. 

 

Sångsvan  H 

E: Häckningar i Långasjösjön, Hörnsjön, 

Nätterhövden och Läen. Par under häckningstid 

dessutom i Bockabosjön och Getasjön. 

N: Häckningar i Råddemåla, Derasjön och Tokebo 

sjö. Par under häckningstid i V Alsjösjön, 

Stensjön/M, Grytsjön, Stensjön/B och Ramsjösjön. 

 

Sädgås  R + STR> 100 

E: Endast tre obstillfällen under våren, 7–8/4 och 

14/5. Fyra noteringar under hösten och då i större 

antal, 120 ex mot söder vid Skäveryd den 6/10 och 

11 ex mot sydväst där den 12/11. 

 

Spetsbergsgås  ! 

N: 1 ex gick på Madesjöflyna söder om rv 25 3/1. 

 

Bläsgås  R + STR> 100 

E: En fågel på badplatsen i Långasjö den 7/3, 2 ex 

Mundekulla 11/3 och 2 ex Skäveryd den 25/3. Bra 

höst för arten som började med 2 ex i Skäveryd den 

29/9. Därefter hela 33 + 75 ex mot syd och sydväst 

på European Bird Watch Day den 1/10 vid 

Skäveryd och samma dag 80 ex mot sydväst förbi 

Båldön. En flock på knappt 100 ex passerade 

Skäveryd den 16/10. 

N: Sex fynd finns varav fem är från oktober och det 

sjätte från 18/2. Alla gäller sträckande fåglar, max 

10 ex. 

 

Grågås  a 

N: Hela 33 årsungar sågs i Bällsjösjön 5/5. 

 

Vitkindad gås  R + STR> 100 

E: En singel sågs i och omkring Kyrksjön under 

våren, 12/3–14/4, ofta ihop med grågäss. Största 

flockarna som rapporterats före 14/5 var 180 ex 

förbi Hörnsjön den 20/4, 200 + 200 ex mot öster 

och sydost där 30/4, 100 + 150 ex 7/5 över området, 

400 + 400 ex Brinkabo resp. Bökevara den 12/5, 

300 ex Emmaboda samma dag. Så till den 14/5 som  

 

 

 

 

 
blev en vitkindad dag. Först 200 + 400 ex vid 

Hörnsjön och senare på eftermiddagen passerade 

uppskattningsvis 6000 ex söder om Flädingstorp 

och 10 000 över Bockabosjön! De goda antalen från 

den 18/5 blir då rätt blygsamma: 200 ex 

Mundekulla och Yggersryd, 250 ex Brinkabo och 

Karsamåla. Endast fåtalig på hösten, 150 mot 

sydväst vid Skäveryd den 18/10. 

N: Vid tre tillfällen på våren och tre på hösten sågs 

flockar om minst 100 ex. Flest 12/5 sträckande mot 

O över S Bondetorp, 500 ex. 

 

Prutgås  R + STR> 100 

E: Vid Skäveryd 200 ex mot väster den 23/10 och 

samma dag samma antal över Emmaboda men mot 

sydost. 

 

Gravand  A 

E: En hanne i Kyrksjön den 29/3 och en hona i 

Törn vid Törestorp den 4/4. Ses inte varje år hos 

oss. 

 

Bläsand  A 

E: Redan den 23/2 låg ett par i Getasjön. Därefter 

ovanligt fåtaligt rapporterad 13/3 – 2/4 med endast 

1–3 ex, oftast parvis och flest från Långasjösjön. 

Stort nedslag i Kyrksjön i samband med dåligt 

väder, 60 ex den 21/10. Ett ex i Skävresjön 27/10 

och ER-sjön 4/11. 

N: Ett par rastade i Stensjön/M 18/3. Enda fyndet. 

 

Snatterand  A 

E: En hane i Långasjösjön den 15/4 och ett par 

rastande vid Törestorp i Törn den 17/4. 

 

Gräsand  a 

N: Största an(d)samlingen var 220 ex i Svartegöl 

25/12 

 

Stjärtand  A 

N: En hane rastade i Riddaretorp 22–24/3. 

 

Årta  A 

E: Ett par i Kyrksjön den 18/4 och en honfärgad 

fågel tillsammans med många andra simänder 

ovädersdagen den 21/10, också i Kyrksjön. 

N: En hane rastade i Riddaretorp 22–24/3. 

 

Skedand  A 

E: Mönstret är det gängse med senare delen av april 

som bästa tid. Dock fåtalig, 1–4 ex 14/4 – 3/5, 

flertalet observationer just från den 14/4 och 

Hörnsjön/Kyrksjön var oftast raststället. 
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N: Ett par rastade i Dackebosjön 9/5 och 3 ex sågs 

vid Svartegöl 1/6. 

 

Brunand  A 

E: En hanne låg tillsammans med viggar i Kyrksjön 

den 28/3. En art på nedgång och inte längre årsviss 

hos oss. 

 

Vigg  A 

E: Mest mindre antal rastande från 12/3 fram till 

13/5. En topp inföll den 17/4 med 34 ex i Kyrksjön 

som var helt dominerande fyndplats. 17 ex här den 

7/5 och 13 ex i Löften samma dag. Höstfynd är 

ganska ovanliga, Kyrksjön återkom med 7 ex 21–

22/10. 

N: 2 par rastade i Linnéasjön 17/4, 1 par i 

Stensjön/M 22/4 och 4 par i Simontorp 6/5. 

 

Bergand  A 

E: Ett par rastade i Kyrksjön den 17/4 som blev en 

riktigt bra dag för dykänder där. Inte årlig hos oss. 

N: 2 ex rastade i Boasjö 26/10. 

 

Ejder  A 

E: Det låg 6 ex utanför Törestorp i Törn omkring 

den 20/3 och två hannar där den 1/4 och en 4/4.  

 

Alfågel  A 

E: En honfärgad fågel låg i Kyrksjön den 14/4 och 

ett par i Törn, Törestorp, badplatsen som blivit en 

alltmer etablerad skådarplats. 

N: Ett par rastade i Linnéasjön 17/4. 

 

Sjöorre  A 

E: Mest singlar eller 2 ex vid några tillfällen från 

9/3 till 14/4. Lättskådade och alltid välbesökta 

Kyrksjön dominerar. Där slog det till med en flock 

på 20 ex rastande den 17/4 och på hösten 10 ex 

nedslagsdagen den 21/10. 

N: Nattsträckare över Åkrahäll 3/4. 

 

Svärta  A 

E: I samband med ovädret den 21/10 rastade 5 ex i 

Kyrksjön. En ensam fågel i vår del av Skärsjön den 

5/11. 

N: En hane rastade Skärsjön 5/11. 

 

Knipa  a 

N: Stora flockar ses allt oftare till havs, men inte så 

ofta hos oss. 50 ex låg i Boasjö 26/10. 

 

Salskrake  A 

E: I Kyrksjön rastade 3 ex den 5–9/3. Getasjön 

hade 3 ex den 6/3 och ett par 14/3. I Löften låg 5 ex 

den 11/3 och ett par i Flaken 15/3. 

 

Småskrake  ! 

E: En hona i Kyrksjön den 17/3 och 5 ex, två par 

och en hanne, där den 7/5. Troligen var det de två 

paren som samma dag tog en tur till Hörnsjön. 

Storskrake  R>100 

E: 130 ex rastade och fiskade i Flaken den 4/11.  

216 ex i vår del av Skärsjön den 5/11 och 155 ex i 

södra delen av Törn så sent som den 17/12. 

N: 216 ex vid Eskilsryds badplats i Skärsjön 5/11. 

 

Järpe  H 

E: Ingen observation i häckningstid men 3 ex som 

flög upp från vägkanten Buggehult – Torsjö den 

14/2 bör nämnas här. 

N: Observationer från Skogsby-Smedjeviksomr., 

Klipperås, St Skedsbygd och Gadderås i 

häckningsperioden, bl.a. ett par och spelande hane. 

 

Orre  SP 

E: I området Buggehult – Lassamåla – Ödevata 

sågs och hördes spelande tuppar från 12/3 och i 

april fast bara två samtidigt och mest i trädtoppar. 

Hönor sågs också. Någon större spelplats bör finnas 

här. Även tillfälligt rapporterad enligt mallen från 

Bökevara, Flaken, Harebo/Mundekulla och 

Högahult i Algutsboda. 

N: Spel rapporterat från minst 7 olika områden. Det 

råder skyddsklassning på häckningar. 

 

Tjäder  SP 

E: Spelande tuppar har endast rapporterats från 

Buggehult. 

N: Rapporter från minst 5 olika områden. 

Häckningar är skyddsklassade. 

 

Fasan  A 

E: Tuppen i Långasjö blev en riktig kändis i byn 

under namnet ”Torsten”, sågs från början av året till 

slutet av maj. Men enligt uppgift var han alltför 

närgången mot besökare på kyrkogården och 

avlivades därför, tragiskt och onödigt. En annan 

tupp, i sällskap med två hönor, spatserade på 

Kyrkvägen den 7/11. I spåren av metoo bör det 

förstås vara ”Två hönor i sällskap med en tupp”. 

Kring golfbanan i Vissefjärda sågs en höna den 

31/10. 

N: En tupp i Fredrikslund 31/3, en tupp i Ö Resebo 

14/4, 1–2 ex i Överstatorp-S:t Sigfrid 13–25/5 och 

1 ungfågel i Brorsryd 9/6. 

 

Storlom  H 

E: Par under häckningstid och sedda mer än en 

gång i Flaken, Sidlången, Skepen, Nätterhövden 

och Törn. Små ungar i Skepen och flygga ungfåglar 

i Sidlången där för övrigt 13 lommar låg den 28/7. 

N: Par under häckningstid i Dackebosjön, 

Hultebräan, St Hindsjön, Derasjön, Orranäsasjön 

och Boasjö. Ungar i Stensjön/M och Skärsjön. 

 

Smådopping  ! 

E: Ett ex sågs i Getasjön 27–28/3 och även den 

16/4.  
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Skäggdopping  H 

E: Endast Getasjön och Kyrksjön hade häckande 

par. Okänt dock hur resultatet blev. 

Underrapporterad? 

 

Gråhakedopping ! 

N: 1 ex rastade i Linnéasjön 17/4 och ett par sågs i 

Björnsjön 12/5. 

 

Svarthakedopping A 

N: 1 ex i Alsjösjön 9/4, 3 ex i Björnsjön 3/5 och 2 

ex i Brorsrydsdammen 24/5. 

 

Storskarv  A 

E: Det vi allra mest märkte av var som vanligt 

långdistansflygningar. På våren, då riktningen är 

ostlig, toppade den 19/3 med nästan osannolika 600 

ex sedda från tornet i Mundekulla, uppskattat antal 

och troligen fler än så. Första obsdagen vad 12/3. I 

augusti – oktober är flygriktningen västlig och 

högsta antal var ca 250 ex vid Skäveryd den 6/10. 

Sista obsdagen på hösten blev den 12/11. 

Däremellan enstaka rastande fåglar i april – maj. 

N: Vårsträcket gav 1–2 ex 2/4–5/5 och höststräcket 

11 ex över Skärsjön 26/8. Rastande fåglar var 1–2 

ex i centrala Nybro 4/8–30/10, 1 ex i Björnsjön 

30/8 och 1 ex i Maltebo damm 31/8. 

 

Rördrom  A 

E: En flitigt tutande fågel hördes i Kårahultsjön 

(Yggersryd) i maj och juni. Noterad där även i juli 

med andra läten än spelet. 

N: En spelande i Dackebosjön 27/3 och en i 

Olsbosjön 5–8/5. 

 

Ägretthäger  ! 

E: Tre ex rastade i Hörnsjön den 6/4 och drog 

många (å)skådare till vägbron i Vissefjärda. En 

singel sågs igen här den 23/9 och 21–22/10. Den 

28/9 flög en förbi på långt håll i Skäveryd och ännu 

en i Guttamåla den 5/11. Tredje året i rad med 

ägretter på årslistan. 

N: 1 ex rastade intill rv 31 i Orranäsasjön 28/7. 

 

Gråhäger  H, V 

E: Två par häckade i södra delen av Långasjösjön 

med granar som boträd. Två observationer gjordes i 

januari. 

N: 1 ex flög förbi Västrakulla 15/1 och 1 ex flög 

förbi Åkrahäll 28/2. 

 

Bivråk  A 

E: Årets första dröjde ända till den 24/5, därefter 

sex spridda försommarfynd t.o.m. juni. Sju 

obstillfällen i juli – augusti, bl.a. 2 ex mot SV i 

Skäveryd den 20/8, sista dag 26/8. Inga revir 

noterade. 

N: Sju fynd 20/5–3/9. Minst ett revir. Häckningar 

av rovfåglar är skyddsklassade. 

 

Brun glada  ! 

N: En misstänkt brunglada sågs över Madesjöflyna 

29/5. 

 

Röd glada  A 

E: Flera sågs redan i februari, första den 17-e i 

Vissefjärda. Därefter årets alla månader t.o.m. 

november, sista den 16-e i Flädingstorp. Söker 

gärna föda på nyslagna vallar under sommaren. Ett 

par områden kan möjligen utpekas som revir men 

inga säkra. 

N: Tre vinterfynd 25/2, 1/12 och 23/12. Totalt 47 

fynd. Häckningar är skyddsklassade. 

 

Havsörn  A 

E: Rapporterad alla årets månader. Fyra ex på 

Yggersrydssjön den 21/1, hade hittat angelfisk på 

isen. En lyckad häckning, en unge ringmärkt. 

N: 34 fynd från 1/1–26/12 oftast gällande 1–2 ex.  

4 ex sågs på en åtel 3/12.  

 

Brun kärrhök  H 

E: Minst tre möjliga eller troliga 

häckningsområden.  

N: Ett par i häckbiotop. Skyddsklassad art. 

 

Blå kärrhök  A 

E: Tre observationer 2/3 – 12/5. Fyra 13/8–1/10 på 

den välbevakade lokalen i Skäveryd. Oftast honor 

eller honfärgade fåglar. 

N: En hona sågs över S Sävsjö 27/4 och en hane 

över Ö Bondetorp 29/4. 

 

Duvhök  A 

E: Har setts årets alla månader på spridda lokaler 

t.o.m. november. Även ungfåglar (1K) noteras. 

Åtminstone tre möjliga eller troliga revir. 

N: 17 fynd 2/1–18/12 om 1 ex utom 7/5 i Råsemåla 

2 ex. Flest fynd från Nybro stad och Flerohopp-

Kulla-Smedjeviksområdet. 

 

Fjällvråk  A 

E: Minst sex observationer i januari – mars, 

troligast rör det sig om två eller tre individer. Sedan 

också sex tillfällen under höststräcket 24/9 – 8/10 

alla vid Skäveryd, 4 ex den 29/9 och minst 3 på 

EBW-dagen den 1/10.  

N: Tre fynd i Nybro-Madesjö 2/1–24/2. 1 ex vid 

Madesjöflyna 4/5, 1/10 och 27/10. 2 ex där 19/10.  

1 ex vid Smurfit 13/11–2/12. 

 

Kungsörn  A 

E: Två fåglar sågs stundom kring Algutsboda i 

början av året. Sedan är det Långasjö och 

Vissefjärda som gäller med två fynd i februari, tre i 

mars och två i april-maj. Ungfåglar (2K/3K) där 

man gjort åldersbedömningar. 

N: Fyra fynd om 1 ex var; Kulla, Flerohopp 2/1, Ö 

Bondetorp 21/4, 14/5 och 11/11. 
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Fiskgjuse  H 

E: Årets första sågs i Vissefjärda den 26/3 och den 

sista flög förbi vid Skäveryd 17/10 som är ett 

ovanligt sent datum. Något oklart om antalet 

häckningar, sjöinventeringen anger fyra par. 

N: 15 öppna fynd 7/4–15/10. Den sista var en sjuk 

fågel vid Stensjön/M. Arten är skyddsklassad. 

Minst 3 häckningar fördelade på norra, mellersta 

och södra kommundelarna. 

 

Tornfalk  A 

E: Observerad vid flera tillfällen på spridda lokaler 

och alla månader från 26/3 till 16/10. På hösten 

dominerar Skäveryd där Storemaden särskilt efter 

slåtter får besök av ryttlande falkar. Även hyggen 

spanas gärna av. 

N: 19 fynd 26/3–23/10. Sedd på 9 lokaler. De flesta 

fynden gäller 1 ex på Madesjöflyna. 

 

Stenfalk  ! 

E: Hela sju observationer 15/4 – 11/11 av snabbt 

passerande fåglar och på spridda lokaler.  

 

Lärkfalk  H 

E: Årets första sågs över Hörnsjön den 30/4 där 

dagliga observationer gjordes under resten av 

våren, bl.a. 4 ex på insektsjakt den 4/5. Troligen 

fem möjliga revir är kända. Årets sista flög förbi 

vid Skäveryd redan den 24/8. 

N: Tio öppna fynd 7/5–31/8. Häckningar är 

skyddsklassade. Alla fynd gäller 1 ex utom 26/8 vid 

Skärsjön 2–3 ex. 

 

Pilgrimsfalk  ! 

E: Vid Skäveryd passerade en den 23/8 och en 

sträckte förbi Bökevara den 5/10.  

N: Över Kulla, Flerohopp, sträckte 1 ex mot NO 

14/5. 

 

Vattenrall  A 

E: Ofta noterad i Långasjösjön och Getasjön från 

19/3 till in i juni. Ibland 2 ex, spel eller andra läten. 

Även hörd i Yggersrydssjön. 

N: Sju fynd från sex lokaler 11/3–14/6. 

 

Småfläckig sumphöna A 

E: En spelande fågel hördes i Långasjösjön 15–

18/6. 

N: En spelande vid Tokebo sjö 3/5. 

 

Rörhöna  A 

E: Långasjösjön levererade även här. Hönan hördes 

sporadiskt bara den 20/3 trots flera eftersök. En 

översträckande i Guttamåla den 27/4, 

natt/mörkerobs. 

N: Sex fynd 4/5–28/6. Det första från Kährs damm, 

de övriga från Grindemåla. Det sista var en unge. 

 

 

 

Sothöna  H 

E: En höll till i Kyrksjöns södra del 21–22/4 men 

bara då. Det var just här som ett par häckade 

framgångsrikt 2016. Tillfälligt hörd i Långasjösjön 

den 11/6. 

N: Ett par i Simontorp 6/5, det är allt. 

 

Trana  f 

N: Ett vinterfynd finns, 2 ex sträckte mot O över 

Smålandsgatan redan 26/2. 

 

Mindre strandpipare A 

N: 1–2 ex vid Björnsjön 5–14/5 och 1 ex på 

Verktygsgatan 5–11/6. 

 

Ljungpipare  ! 

E: Sågs eller hördes på sydsträck vid tre tillfällen 

30/7, 9/8 och 29/9, en eller två fåglar vid Brinkabo 

och Skäveryd. 

N: 50 ex sträckte mot SV över Ö Bondetorp 29/7 

och 1 ex hördes nattsträckande över Åkrahäll 2/11. 

 

Kustpipare  ! 

N: 1 ex sträckte mot S över Svartbäcksmåla 30/8. 

Ny art för Nybro kommun, nr 214. 

 

Tofsvipa  H, a 

E: Par under häckningstid och i lämplig biotop i 

Flädingstorp, Hörnsjön/N Kyrkeby, Norra 

Harebosjön och på Karamålamossen. Längre än så 

når vi inte med kriterierna för häckning. 

N: Par under häckningstid i Gummemåla, Madesjö-

Hagnebo, Alsjösjön, Spaksmåla och S:t Sigfrid. 

Största flocken innehöll 60 ex, Madesjöflyna 1/3. 

 

Dvärgbeckasin  A 

E: En spelande fågel hördes sporadiskt vid 

Hällasjömålasjön 26/4–2/5. 

N: 1–2 spelande vid Gangsmad 30/4–3/5. En 

spelande vid Hälleberga k:a 1–3/5. 

 

Enkelbeckasin  a 

N: Över 10 ex spelade vid Tokebo sjö 1 och 3/5. 

 

Småspov  ! 

E: Sent på natten eller tidig morgon den 13/6 

sträckte ett ex över Emmaboda. 

 

Storspov  A 

E: Det blev tyvärr ett mycket magert årsresultat. En 

spov rastade vid Flädingstorp på förmiddagen den 

14/4 och en drog mot söder över Virkesjö den 12/8. 

N: 1 ex sträckte mot S över Svartbäcksmåla 22/6. 

 

Svartsnäppa  ! 

E: En förbiflygande vid Hörnsjön den 2/5. 

 

Rödbena  A 

E: Sågs vid vadarsäkra Hörnsjön 25/4 – 4/5 med 1–

2 ex. En spelande i Getasjön den 14/5. 
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Gluttsnäppa  ! 

E: Ensamma fåglar rastade vid Hörnsjön 29/4–3/5 

(endast tre observationer). 

 

Grönbena  A 

E: Rastande vid Hörnsjön och i stort antal 30/4 – 

19/5. Den 7/5 räknades smått otroliga 70–80 ex 

vilket överträffar tidigare högsta notering på ca 60 

ex som var från 2014. Andra lokaler tappas nästan 

bort men 8 ex i Långasjösjön den 12/5 skall förstås 

nämnas här. Enda höstobservationen är från 

Getasjön, ett ex den 26/8. 

 

Drillsnäppa  H 

E: Endast svaga häckningskriterier. Två ex eller 

oftare enstaka fåglar under häckningstid vid Flaken, 

Grimmansmålasjön, Kyrksjön, Törn och 

Yggersrydssjön. 

N: Parning och varnande fåglar vid St Hindsjön, 2 

par vid Boasjö, 1 par vid Virkesjön, Arbåga och 

Simontorp. 3 ex vid Björnsjön. Enstaka fåglar på 

sex andra lokaler under häckningstid. 

 

Skrattmås  H 

E: En enda observation under häckningstid och det 

var 2 ex i N Harebosjön den 19/5, ev. bobesök. 

N: 1 par i lämplig biotop Alsjösjön 5/5. 

 

Silltrut  ! 

E: En något ljusmantlad fågel och därför troligen 

av den västliga formen höll till vid Hörnsjön och 

Kyrksjön den 19–21/5. Sällsynt gäst hos oss, långt 

ifrån årlig. 

N: Se under havstrut. 

 

Gråtrut  H 

E: Ingen häckning, knappt ens sedd under 

häckningstid. Se även resultat av Sjöinventeringen! 

N: Par under häckningstid i Rismåla göl, Skärsjön 

och Orranäsasjön. Kläckta ungar i Stensjön/M och 

Boasjö. 

 

Havstrut  A 

E: En rastade vid Törestorp i Törn den 28/3 och en 

flög förbi vid Skäveryd den 1/4. 

N: 1 ex i Bäckebo 2/4 och 2 mörkmantlade trutar 

tillsammans med gråtrutar över Nybro 3/3 sedda 

från slalombacken med tubkikare. Troligen 

havstrutar men möjligen silltrutar. 

 

Fisktärna  H 

E: Häckande par i tolv sjöar. Minst två par i någon 

eller några av dessa. Säkra indicier som matning av 

ungar vid bo men misslyckade häckningar förekom 

också. Se vidare under Sjöinventeringen där 

Nätterhövden toppar med fem par! 

N: Par under häckningstid i sex sjöar. 

 

 

 

Ringduva  f, a 

N: Nio januarifynd om 1–3 ex var och tre 

decemberfynd av 1–4 ex var beskriver en 

utveckling som var smått otrolig för tio år sedan, då 

inga vinterfynd hittades hos oss. Största flocken 

innehöll över 300 ex, Madesjöflyna 17/4. 

 

Turkduva  A 

E: Oförändrat bestånd på Opalstigen i Emmaboda. 

Största antalen ses på fågelmatningarna, 7–9 ex i 

januari. Observerad även i Folkets Husparken, vid 

Tallbacken och Esplanaden/Gjutaregatan. 

N: 1 ex i Fredrikslund 31/5 och 1 ex i Myrdalen 

31/7. 

 

Turturduva  ! 

N: 1 ex gick på ett fält vid Rössbo 24/5. Ny art för 

Nybro kommun, nr 212. 

 

Hökuggla  ! 

E: En höll till på ett hygge i Karamåla nära Törn i 

början av året, sågs den 1–5/1. 

N: En fjäder hittades på ett hygge intill Derasjön 

26/3. Fyndet är godkänt av rrk. 

 

Sparvuggla  H 

E: Tre områden med möjliga revir. Buggehult, 

minst två spelande, Gusgöl i Karamåla och 

Brinkabo samt i Karsamåla. 

N: 1–2 spelande på sju olika lokaler. 

 

Kattuggla  H 

N: Fynd under häckningsperioden från 20 lokaler. 

 

Lappuggla  ! 

N: 1 ex vid Köpstaden 18/2 och 1 ex i Smedjeviks 

n.r. 24/9. 

 

Hornuggla  H 

E: På tre ställen hördes eller sågs tiggande ungar i 

juni, Emmaboda tätort (Bokvägen/Storgatan), 

Lekaremåla i Vissefjärda och strax söder om Lindås 

(gamla soptippen). 

N: 1 ex i Persmåla 3/4, 2 spelande hanar i 

Gangsmad 3/5 och 1 tiggande unge i Skansen 21/6. 

 

Jorduggla  ! 

E: Två ex hördes över Ödevatens södra vikar sent 

på kvällen den 31/10. Troligen ny art för 

Emmaboda kommun. [Enligt Artportalen är det så. 

Kommunens 218:e art. Enda nya arten 2017. /Red.] 

 

Pärluggla  H 

E: Är känd från Hult i Vissefjärda med närmaste 

omgivningar där en fågel verkar vara stationär men 

hörs mest sporadiskt. Årets sista observation 

härifrån var sent på Julaftons kväll. En jagande 

uggla sågs tillfälligt i Karsamåla den 5/11. 

N: Fem fynd om 1–3 spelande hanar 9/3–7/4 från 3 

superlokaler. 
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Nattskärra  A 

E: Spelande fåglar har endast rapporterats från tre 

platser: Järnvägsbron i Brinkabo 24–25/5, Norra 

Lindås utkant 27/5 och Yggersryd den 27/6. Två 

höstobservationer från Guttamåla 31/8 – 2/9. 

N: Elva fynd om 1–3 ex 22/5–7/7 från sju lokaler. 

 

Kungsfiskare  A 

E: Helt oväntat flög en fågel lågt över Hörnsjön 

den 1/4 och gladde två skådare på plats. Den 24/9 

sågs en nära sjödämmet i Linnefors.  

N: 1 ex vid Skabro 27/6 och 1 ex vid Flerohopps 

badplats 31/8. 

 

Härfågel  ! 

E: Upptäcks ju vanligen av ”ickeskådare”, så också 

denna gång. En skolklass var på utflykt till ER-sjön 

den 20/4 och fröken fick då se en härfågel ute på 

ön. Den hade också varit synlig i en trädgård i 

närheten samma dag.  

N: 1 ex fotograferades i Skogsby 25/9. Ny art för 

Nybro kommun, nr 215. 

 

Göktyta  A 

E: En trolig häckning i Wibergs oxhage, Bökevara, 

dvs samma plats som förra året. Bara två lokaler till 

har observationer under häckningstid nämligen 

Karamåla och Yggersryd. 

N: Nio fynd á 1 ex 2/5–9/6 från sju lokaler och ett 

fynd om 2 ex i Ö Bondetorp 18/5. 

 

Mindre hackspett H 

E: Tre områden med fåglar under häckningstid och 

i lämplig biotop, Getasjön, Hyltan vid Bockabosjön 

och Karamåla men inga säkrade kullar. 

N: 33 fynd om 1–2 ex 28/2–4/11 från 21 lokaler. 

Tiggande ungar i Örsjö 2/6. 

 

Trädlärka  H 

E: Två fåglar med föda till ungar är ett mycket gott 

tecken på häckning och så var det i Bodaskogs 

grustag den 11/6. För övrigt inga rapporter som 

gäller häckningstid.  

N: 24 fynd från 13 lokaler 11/3–25/9. Högsta 

häckningsindicium är sjungande hane, förutom 11/6 

på Verktygsgatan där 2 årsungar sågs. 

 

Sånglärka  H 

E: Troligen häckar två par kring Storemaden i 

Skäveryd. För övrigt finns inga observationer under 

häckningstid. Visst har vi öppna marker som borde 

passa lärkorna men tidiga vallskördar även i skogs- 

och mellanbygderna kräver förstås sitt. 

Underrapporterad (?), bättring till nästa år! 

N: 23 fynd om 1–3 ex från 7 lokaler i häckningstid. 

Högsta häckningsindicium är spel/sång! Något 

permanent revir borde kunna konstateras. 

 

Backsvala  A 

E: Den första sågs tillsammans med ladusvalor  

över Hörnsjön 1/5. Därefter 2 ex här den 7/5, 3 ex 

samma dag med hussvalor vid Gransjösjön och 3 ex 

Getasjön den 9/5, här sågs en fågel under 

häckningstid 8/7. Mycket fåtalig under hösten, sista 

passerade vid Skäveryd den 15/9. 

N: 2 ex höll till vid gamla häckplatsen i Smedstorp 

19/5–9/6, oklart om de byggde bo. 2 ex sågs på flytt 

i Gräne 4/9. 

 

Ladusvala  a, f 

E: I mitten av september när de flesta normalt  

redan har dragit över kom ett par riktigt bra 

sträckdagar. Den 14-e passerade ca 600 ex, dagen 

därpå över 200 ex vid eller nära skådarplatsen i 

Skäveryd och ett 100-tal tillsammans med 

hussvalorna nedan den 16/9. Säsongen sista sågs 

den 8/10. 

N: En väldigt tidig obs gjordes i Alsterbro 7/4. 

 

Hussvala   H 

E: Också här var Hörnsjön först med ett ex den 

29/4. Små kolonier (storleksordning 5 par) fanns 

vid Kyrkeby bränneri, Ödevata Fiskecamp, 

bensinmacken i Vissefjärda och Gransjö gård men 

underrapporterad (?) vad gäller häckplatser. På 

höstflytten ses ibland stora flockar, så t.ex. 50 ex 

förbi Huvudhultakvarn den 16/9. 

N: Endast 15 fynd under häckningstid och då oftast 

förbiflygande. Observationer från fyra lokaler. 

Troligen häckande i Flerohoppsområdet och kring 

Flygsfors. Förmodligen häckande på Dr Sandbergs 

gata och sedda bobyggande i Smedstorp.  

 

Trädpiplärka  f 

N: Ett mycket sent ex hördes över Madesjö 11/10. 

 

Ängspiplärka  H 

E: Par under häckningstid (2 ex) har endast setts i 

Surbrunnsviken vid Hörnsjön och bara ett tillfälle. 

En notering från okänd plats ”SV Lövstad” i 

Långasjö nära kommungränsen i väster. 

Undermålig rapportering eller dåligt läge? 

N: Inga rapporter under häckningstid, endast 

sträckande och rastande vår och höst. 

 

Gulärla  A 

E: Vårfynden ligger märkligt nog långt före normal 

ankomsttid. 2 ex vid Näset (Törn) redan den 7/4 

och 1 ex ihop med sädesärlor vid Hörnsjön den 

14/4 (Enligt Artportalen är båda observationerna 

tills vidare ovaliderade). Under hösten åtminstone 

fem obstillfällen 12/8 – 15/9 av endast 1–4 ex. 

Nedgången bara fortsätter. 

N: 1 ex av rasen thunbergi i Gårdsryd 9/5 och 1 ex 

av vår ras i Börsryd 11/9 är allt för hela året. 

 

Forsärla  A 

E: Först ut var Lindås, Kulans kvarn och 

Tornborgs, med 1 ex den 18/3 och följande vecka. 

Ganska säkra häckningar på tre platser, Linnefors,  
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Gusemålabäcken och Boda glasbruk. Fyra 

fyndtillfällen i september – början av oktober. 

N: 58 fynd från 12 lokaler 9/3–30/12. 

Häckningsindicier på flera ställen, de högsta gäller 

matning av ungar i Badhusparken och Flerohopp. 

 

Järnsparv  f 

N: En sen individ sågs på en fågelmatning 11/12. 

 

Rödhake  V 

E: Flera fynd i januari – februari, de flesta från 

Vinterfåglar inpå knuten. I december hittas bara en 

på Artportalen, underrapporterad? Alla var singlar.  

N: Sju januarifynd (troligen 4 individer), tre 

februarifynd (2 individer) och fyra decemberfynd (3 

individer).  

 

Näktergal  A 

E: En sjungande fågel hördes i Hult den 27/5 och 

några dagar tidigare. Nästa vid Getasjön 29–30/5 

samt 11- och 15/6 men sedan blev det ingen mer, 

ett magert resultat. 

N: 1 ex sjöng söder om Bosgård 17–19/5 och 12/6. 

25/5 hördes 2 ex sjunga där. 

 

Blåhake  ! 

E: En rastande fågel påträffades den 14/5 i ett 

buskage där sångare och andra ”skulkare” ofta 

håller till nära ladugården i N Kyrkeby. 

 

Svart rödstjärt  H 

E: Ingen konstaterad häckning men sjungande vid 

Miljöstationen flera gånger och södra 

industriområdet en gång under häckningstid. 

Underrapporterad? 

N: Revir på fem ställen i Nybro stad samt sedd i 

Kulla, Flerohopp under häckningstid. Häckning 

utanför industriområden är sedan tidigare känt från 

bl.a. Lillaverke och Kolningsmåla. På en sjätte plats 

i staden, Rismålastallet, sågs en hona mata en unge 

16/8.  

 

Ringtrast  A 

N: 1 par sågs i Kulla, Flerohopp 29/4. 

 

Rödvingetrast  f 

N: Ett vinterfynd av 1 ex på Villagatan 3/1. 

 

Dubbeltrast  f 

N: Ett vinterfynd på vinterns sista dag, 

kalendermässigt sett, 28/2. 3 ex i Kolsbygd. 

 

Obest. Locustella ! 

N: Vid Jansabäcken/Alsjöholmsvägen hördes en 

nattsångare 3/6. Den är rapporterad som 

gräshoppsångare, men lätet beskrivs som skyttlande 

och för tankarna till flodsångare. 

 

Sävsångare  ! 

E: En födosökande i Yggersrydssjön den 19/7.  

Möjligen två sjungande här och i angränsande del 

av Kårahultsjön den 15/7 och en i mitten av maj. 

Ännu en misstänkt sågs i Getasjön i början av 

månaden. 

N: En sjungande i Smedjeviks n.r. 14/5. 

 

Kärrsångare  A 

E: En sjungande i Getasjön den 27/5 och 14/6 fast 

på olika ställen i sjön.  

N: 1 sjungande i Ö Bondetorp 19/5 och 1 sjungande 

vid Fäbron, Flerohopp 9–11/6. 

 

Härmsångare  A 

E: Hördes sjungande i Bökevara och N Kyrkeby 

den 19/5 men bara tillfälligt. Därefter en i 

Yggersryd 24/5 och en invid Envägen i Emmaboda 

så sent som den 6/7.  

N: 1 sjungande vid Joelskogen 14/5, i Ö Bondetorp 

18/5 och vid Madesjöflyna 2/6. 

 

Svarthätta  f 

N: En hane födosökte på en fågelmatning i 

Hanemåla 22/1–28/2, vinterfynd. 

 

Gransångare  H 

E: Bästa indicier på häckning är från Getasjön 

(parningsceremonier), sjungande mer än en gång i 

Bökevara och vid Bockabosjön. På minst fyra 

lokaler till men då bara engångsobsar. 

N: 31 fynd 29/3–1/10 gäller alla 1 ex utom 2 ex i 

Smedjevik och i Vikroken, båda 14/5. Högsta 

häckningsindicium är spel/sång utom i Rismåla och 

Slättingebygd där det är permanent revir. 

 

Lövsångare  f 

N: En tidig redan 11/4 på Linnéasjömaden och en 

sen i Fredrikslund 2/10. 

 

Brandkronad kungsfågel ! 

N: 1 ex sjöng i Bokhultet 22/6. Ny art för Nybro 

kommun, nr 213. 

 

Mindre flugsnappare A 

E: En rastande och tyst fågel upptäcktes tursamt vid 

N Kyrkeby den 1/5 vilket är oväntat tidigt. Den 

enda sjungande för året hördes vid Sjöanäs nära 

Läens nordöstra strand den 23/5.  

N: Sjungande hanar vid Stensjön/M 23/5, i 

Kolningsmåla 1/6 och vid Krutgården samma dag. 

En hona som matade 3 ungar sågs 1/7 i Mjöshyltan. 

 

Halsbandsflugsnappare ! 

E: En hanne rastade en kort stund på morgonen den 

30/4 vid Surbrunnsviken i Hörnsjön. Det går många 

år mellan våra fynd. 

 

Varfågel  A 

E: Från början av året finns ca 10 fynd, 6/1 – 1/4, 

däribland 2 ex på hygge i Buggehult den 17/2. 

Höstens första sågs den 28/9 och följdes av minst  
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ett 10-tal till den 19/12. Ingen favoritlokal men 

flera ses numera på hyggen. 

N: Elva fynd från sex lokaler 8/1–7/4 och tre fynd 

från tre lokaler 1/10–28/11, alla fynden gäller 1 ex. 

 

Nötkråka  A 

E: Sju fynd i januari – juni och något fler än femton 

på spridda lokaler från sent i juli till 12/11. 

Häckningar säkras sällan hos oss men i år sågs tre 

ungar i Hyltan vid Bockabosjön den 20/6. 

N: 20 fynd från 14 lokaler 31/1–25/11 alla gäller 1 

ex utom 2 ex i Orrefors 18/3 och i Ö Bondetorp 1/9. 

 

Kaja  a 

N: Hela 1200 ex fanns i Nybro centrum 14/3. Nytt 

rekord! Det förra var från 2011 och löd på 800 ex. 

 

Råka  A 

E: Årets enda observation var 4 ex som flög förbi 

vid Linnefors den 9/4. 

N: 4 ex flög förbi Idehult 21/10 och 1 ex födosökte 

i Gunnarsmo 5/11. 

 

Svartkråka  ! 

N: 1 ex tillsammans med gråkråkor, som mobbade 

den svarte, i Spakstorp 4/11. 

 

Gråkråka  a 

N: Hela 63 ex sågs på Emmabodavägen 16/8. Det 

var den näst högsta siffran vi har haft i Nybro. 

Rekordet, 250 ex, är från 1953 vid Madesjö k:a. 

 

Korp  a 

N: Ett nytt rekord sattes 4/11 då 22 ex flög över 

Flerohopp. Rekordet slogs redan 2–3/12 då hela 50 

ex fanns på en åtel i Skårebo. 

 

Stare  f 

N: Ett vinterfynd, men bara knappt, från 28/2 då 2 

ex sågs i S:t Sigfrid. 

 

Gråsparv  V>10, a 

E: Gullvivans häck vid Storgatan i Emmaboda 

verkar ha fått en revival, lite fler än 10 ex höll till 

där i januari. 

N: I Idehult fanns 10 ex 5/1 och på Ölandsgatan 

sågs ca 20 ex 18/12. Utanför vinterperioden var den 

största flocken minst 30 ex på Ölandsgatan 16/11. 

 

Grönfink  a 

N: Största antalet var 13 ex på en fågelmatning 2/2 

och 12/12. Numera ses sällan stora flockar, bara en 

gång de senaste 10 åren har en flock med över 50 

ex rapporterats. Förr var det mycket vanligare. 

 

Steglits  A 

E: Antalet observationer har ökat stadigt de senaste 

åren och blivit mer spridda i tiden. I år rapporterad 

alla månader utom april och maj. Småflockar eller 

enstaka. Största antalet var 24 ex i södra 

Emmaboda den 18/3. En högst trolig häckning 

konstaterades i Fiskesjö. Ungfåglar fanns i 

sensommarens första flockar. 

N: 45 fynd 14/1–28/12 från alla månader utom juli. 

Största flockarna var 30 ex på Madesjöflyna 1/10 

och 20 ex i Idehult 14/1. Det enda fyndet med 

häckningsindicium är från Ö Bondetorp 10/5 och 

gäller 1 sjungande hane. Flest fynd (ca 25 %) 

kommer från Madesjö kyrkby. 

 

Hämpling  A 

E: Endast två observationer av enstaka fåglar i 

början av april. Sedan hela 70 ex vid Hörnsjön den 

29/4. På EBW-dagen den 1/10 flög 7 ex förbi vid 

Skäveryd vilket var höstens enda obs. 

N: 17 fynd 26/3–27/9, de allra flesta kommer från 

de centrala och östra delarna av Nybro stad. 1 par 

matade 2 ungar 28/6 vid järnvägsviadukten. 

 

Vinterhämpling ! 

E: Vid Storemaden i Skäveryd rastade 25 ex den 

17/10, senare samma dag sågs 15 ex här, 9 ex den 

26/10 och 17 ex 27/10. 

 

Bändelkorsnäbb ! 

N: En hane fotograferades i Hanemåla 12/6 och 1 

ex hördes i Grytsjöns n.r. 18/7. 

 

Mindre korsnäbb a 

N: Största flocken innehöll 50 ex, den sågs vid 

Grytsjön 1/7. Från midsommar och året ut dök det 

upp flera stora flockar. 

 

Större korsnäbb a 

N: Största flocken innehöll 20 ex, Alsterbro 5/11. 

 

Tallbit  ! 

N: 1 ex vid Boasjö 26/10, 1 ex i Nybro centrum 

10/11 och 1 ex i Gårdsryd 11/12. 

 

Stenknäck  a 

N: Största rapporterade flocken innehöll minst 24 

ex, Pukeberg 26/12. Nytt kommunrekord. 

 

Gulsparv  V>50 

E: Vinterflockar på över 50 ex nådde vi inte upp till 

men det var bra nära: 50 ex i Bökevara den 28/11. 

N: Största vinterflocken var 11 ex i Hanemåla 

17/12. 

 

Sävsparv  H, V 

E: Rapporterad under häckningstid från fler än sex 

lokaler, några med säkrade kullar och fler än ett 

par. Både först och sist ut var karaktärslokalen 

Getasjön med 14/3 resp. 4/11. Således inga 

vinterfynd. 

N: 27 fynd om 1–2 ex 18/3–5/11, alltså inga 

vinterfynd. Det högsta häckningsindiciet är 

spel/sång från 13 lokaler, förutom att 2 årsungar  

sågs vid Linnéasjön 26/6. 
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Årsrapporten bygger på observationer 

hämtade från Artportalen samt post och 

muntliga meddelanden till lokala 

rapportkommittén (lrk).  

Det mesta har under året publicerats i 

Fågelbladet (1-17 – 1-18) under rubriken 

”Aktuella observationer”. Där framgår 

vilka observatörerna är. 

 

Urvalet är gjort enligt den mall som finns i 

Fågelbladet 4-17 på sidan 12 (A = alla, H = 

häckande, R = rastande, SP = spelande, 

STR = sträckande och V = vinter, 1/12–

29/2). 

Dessutom har rariteter (markerade med 

"!"), stora antal (a) samt för året extremt 

tidiga och sena observationer (f = 

fenologiskt avvikande) tagits med. 

 

Eftersom vi inte har behörighet att se dolda  

observationer av skyddsklassade fåglar så 

är det som presenteras här inte hela 

sanningen.  

 

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  

 

INFORMATION 
 

FRÅN MÖTENA 19 MARS 2018 

 

20 personer samlades den här 

måndagskvällen i Nybro scoutstuga.  

Först hölls det årsmöte där samtliga val var 

omval, där årsberättelse och räkenskaper 

godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet. 

Den enda sensationen kom när styrelsen 

föreslog oförändrad årsavgift 2019 och 

årsmötet körde över styrelsen och beslöt 

om en höjning till 100 kr. 

 

Sedan var det dags för kvällens höjdpunkt. 

Åke Liljegren visade bilder från en resa till 

Pantanal i Brasilien. Det var som hämtat ur 

”Ett hem på jorden” av Arne Sucksdorff. 

Boken utkom 1981 och är mycket läsvärd. 

Åke hade besökt Arne Sucksdorffs hem  

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 

kommun och Bäckebo, Hälleberga, 

Kristvalla (Kri), Kråksmåla (K), Madesjö, 

Nybro, Oskar, S:t Sigfrid och Örsjö i 

Nybro kommun.  

 

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. 

 

Enligt Artportalen (godkända fynd) 

upptäcktes en ny art i Emmaboda kommun 

2017 (jorduggla) och därmed har det setts 

212 arter i kommunen genom alla år. För 

Nybros del hittades fyra nya arter under 

2017 (turturduva, brandkronad kungsfågel, 

kustpipare och härfågel). Därmed har 215 

arter setts i kommunen genom alla tider. 

 

Lokala rapportkommittén 

Jan Bertilsson, Emmaboda 

Ulf Edberg, Nybro 

 

 

 

 

 

 

och fotograferat en mängd exotiska fåglar. 

Därnäst bjöd klubben de församlade på 

fika. 

 

Styrelsen hade till sist ett möte där bl.a. 

GDPR diskuterades. Den här EU-lagen ska 

ersätta PUL från 25/5. 

Det har även kommit en ny betaltjänstlag. 

Styrelsen fick samma konstitution som 

tidigare. Ett fågeltorn vid Gangsmad 

diskuterades. Det beslöts om en resa till 

Halland i oktober (se mer på s. 19). 

 

Till sist ett stort tack till Lisbeth Edberg för 

fikat och till Göran Cedertorn som tog 

hand om disken. 



17 

INSÄNT FRÅN MEDLEMMAR 

 

FRÅN KERSTIN HEIDERSBACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Den här spelgalna tjädertuppen gick på en grusväg i 

Emmaboda kommun i mars 2018. 

 

FRÅN JAN BERTILSSON 

 

Jan har fått en bild av Birgitta Lindstrand. 

Hon undrar vilken fågelart det är som har 

lämnat fotspåren efter sig. Jan tippar på 

morkulla.  

Är det någon läsare som har något annat 

förslag? Bilden är tagen 5/3 i nysnö på is 

och varje fotspår är 5 cm långt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Samtliga foton: Kerstin Heidersbach 
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FRÅN MARINA MAGNUSSON 

 

Hej!  2018-04-21 

Skickar lite bilder på vår nya stätta nere 

vid Kyrkeby, vid vägen längst ner 

vid Hörnsjön/Kråkholmen vid Rolfs gap. 

Dan, Jan och jag jobbade några timmar 

under torsdags- och fredagseftermiddagen. 

Riktigt fin.  

I morgon blir det några steg och en lättare 

övergång vid Dans gap närmast 

Kråkholmen, sedan ska vi kunna passera 

med tuber och allt. ↓ 

(Om nu allt går enligt planerna). 

Hälsningar  

Marina 

 

  2018-04-26 

På stora stenblockssidan ner mot sjön är 

det redan klart. Där finns nu en ursnygg 

naturstig i sten. På ”Trappansidan" 

(trappan har Dan gjort) in mot hagen fattas 

ett räcke eller stag att hålla i.  

Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturstigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Jonasson och Jan Bertilsson bygger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigt. Fantastiskt lyckat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerd, Jan och Dan. 
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TACK 

 

TILL ALLA GÅVOGIVARE 

 

Från klubbens styrelse vill vi rikta ett tack 

till alla medlemmar som har avrundat  

 

PUFFAR 

 

TILL SALU 

 

Fågelklubben har tagit fram både en dekal 

(8,5 cm i diameter) och ett tygmärke (7,5 

cm i diameter) med vår logga (se s. 1). 

De sålde ganska bra i början, men nu har 

försäljningen stannat av lite. Det finns 

ännu kvar ca 75 resp. 60 st av dem till 

försäljning. Priset är 10 kr/st för dekalerna 

och 30 kr/st för tygmärkena.  

Köp dem genom att sätta in rätt belopp på 

bg 448–2956 och ange noga vad det avser 

och vem som är köpare. Det går även att 

köpa kontant av kassören på utflykter. 

 

HALLANDSRESA I OKTOBER 

 

Resorna till Skåne 2016 (Kullen) och 2017 

(Bjärehalvön) i oktober har varit väldigt 

lyckade. Nu har styrelsen beslutat att det 

blir en resa även 2018 i oktober och den 

ska gå till Halland. 

 

Avresa på förmiddagen fredagen 12/10 och 

hemkomst på kvällen söndagen 14/10. 

Vi ska försöka få tag på en bra minibuss 

(där all packning ryms), så vi kan resa alla 

tillsammans. 

Båda övernattningarna sker på samma 

ställe och därför behöver vi boka in oss i 

tid. Tänk därför på sista anmälningsdag 

som är fredagen 31/8. 

 

Som vanligt hoppas vi att få se havsfåglar 

som havssula, liror, lommar och alkor 

m.m., men det hela är mycket 

väderavhängigt. Ifall det är för ”fint” väder 

kan det saknas havsfåglar helt. Det vi 

önskar är ett rejält blåsväder från väster. 

 

 

 

 

 

medlemsavgiften uppåt genom att lägga till 

en gåva. Många bäckar små… 

 

 

 

 

 

 

På lager finns det även 10 st småholkar 

med ett ingångshål på 30 mm i diameter. 

Det är lagom till blåmes och möjligen 

entita och svartvit flugsnappare. Vi tar 40 

kr/st för småholkarna. Sätt in betalningen 

på fågelklubbens bankgiro 448–2956 och 

ange noga vad betalningen avser samt vem 

som har betalat. 

För tillfället finns inga talgoxeholkar 

(ingångshål på 35 mm) eller holkar för 

stare och rödstjärt (ingångshål på 50 mm) i 

vårt lager, men vi ska försöka få in. 

 

 

 

Blir det inga havsfåglar får vi ändå se 

några av Hallands finaste fågellokaler. 

På fredagen besöker vi Busör och Skallen 

samt Glommen och Morups tånge. 

Övernattning i Varberg i lyxig 

campingstuga. På lördagen är det Getterön 

som gäller. 

 

Boendet kostar ca 200 kr/natt/person.  

Hyran för minibuss + drivmedel är svårt att 

uppskatta, men totalpriset inkl. boende bör 

stanna vid max 2000 kr/pers. Mat fixar var 

och en själva. På kvällarna beställer vi nog 

pizza e.d. Vi får plats 9 personer i en 

minibuss. Blir vi fler (max 14) så får någon 

köra en personbil. 

 

En bindande anmälan görs till Ulf Edberg, 

(0481-159 23 eller ulf_edberg@yahoo.se) 

senast 31/8. Det är även Ulf som svarar på 

frågor kring resan. Alla anmälda får sedan 

mer info kring de aktuella fågellokalerna. 
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UPPROP 

 

RAPPORTERA MERA 

 

Till 

Länets fågelklubbar 

2018-04-16 

Hej!  

Som ni nog vet börjar 

Artskyddsförordningen så sakteliga 

införlivas i Skogsstyrelsens arbete. Det 

innebär bland annat att de kollar träffar i 

Artportalen när det kommer in 

avverkningsanmälningar. Därför är det 

oerhört viktigt att vi rapporterar flitigt till 

Artportalen (AP), helst med 

häckningskriterier (när det är relevant 

förstås). Rapporterna gör en enorm 

skillnad och gör att både Länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen kan ta hänsyn till arterna. 

Finns det inga rapporter på AP så finns inte 

arterna överhuvudtaget i myndigheternas 

ögon, det är den bistra sanningen.  

 

Jag tror att många av oss är särskilt dåliga 

på att rapportera skogsarterna. 

Förmodligen rapporteras årets första 

pärluggla, tjäder m.m. rätt flitigt, med 

senare blir det tunnare med rapporterna 

(här talar jag delvis av egen erfarenhet…). 

För skogens del är det viktigast med de 

fåglar som är med på den bifogade listan 

över prioriterade arter, för det är dem man 

tar hänsyn till i första hand.  

 

De skyddsklassade arterna döljs 

automatiskt i AP när man anger 

häckningskriterier. Men är man osäker kan 

man ju dölja obsarna, permanent eller så 

att de är dolda tills häckningen är avslutad 

(man ställer själv in hur länge de ska döljas 

och man kan t ex också dölja dem i några 

år om man vill). Det finns två personer per 

distrikt på Skogsstyrelsen som ser de dolda 

uppgifterna, och några få hos oss (fyra 

personer just nu). På Länsstyrelsen har vi 

särskilda sekretess-system för t ex örn- och 

uvhäckningar. Vi samarbetar bl.a. med 

Projekt Havsörn och några av er  

 

 

 

 

 

(Larsgunnar Nilsson och Tommy Larsson)  

om berguvshäckningar. Har ni tillgång till 

känsliga häckningsuppgifter får ni mer än 

gärna ta kontakt med mig så kan vi 

diskutera om vi möjligen skulle kunna få 

tillgång till dem. Vi har särskilda rutiner 

kring sekretessklassad information (som 

det ju handlar om i det fallet).   

 

Det vore fantastiskt om ni kunde föra ut 

detta viktiga budskap i era respektive 

föreningar så att alla förstår vilken 

naturvårdsinsats man kan göra genom att 

rapportera mera. Kanske en blänkare på 

webben eller i tidskriften, ta upp det på 

föreningsmötena. Som sagt, rapporterna 

gör skillnad! 

 

Hör gärna av er om ni har frågor eller 

synpunkter! 

 

Hälsningar Helena 

 

Helena Lager 

Koordinator, åtgärdsprogram för hotade 

arter  

Tel 010-223 85 58, 070-259 27 32 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

www.lansstyrelsen.se/kalmar 

kalmar@lansstyrelsen.se 

Växel 010-223 80 00, Fax 010-223 81 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportera till Artportalen alla fynd av:  

Smålom, sångsvan, sädgås, stjärtand, salskrake, 

bivråk, röd glada, brun glada, havsörn, blå 

kärrhök, fjällvråk, kungsörn, fiskgjuse, 

pilgrimsfalk, stenfalk, tjäder, järpe, orre, trana, 

drillsnäppa, skogsduva, gök, hökuggla, 

sparvuggla, lappuggla, slaguggla, jorduggla, 

pärluggla, berguv, nattskärra, tornseglare, 

göktyta, gråspett, gröngöling, spillkråka, 

vitryggig hackspett, mindre hackspett, tretåig 

hackspett, trädlärka, lundsångare, nordlig 

gransångare, brandkronad kungsfågel, mindre 

flugsnappare, halsbandsflugsnappare, entita, 

talltita, lappmes, sommargylling, törnskata, 

lavskrika, nötkråka, gulhämpling, rosenfink, 

tallbit, dvärgsparv, ortolansparv och videsparv. 
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STATISTIK 

 

NYBRO OCH EMMABODA 2017 

 

På fågelklubbens hemsida www.nefk.nu 

finns det länkar till Artportalen. Det gäller 

* antal sedda arter (i kronologisk ordning) 

innevarande år både för Emmaboda och 

Nybro, 

* topplistorna innevarande år för skådarna 

i Emmaboda resp. Nybro och 

* aktuella observationer kommunvis en 

månad tillbaka. 

 

Uppdelningen på kommuner är en kvarleva 

från Svalan. I nya Artportalen kan man 

välja helt valfritt område att söka statistik 

från. Det är t.ex. möjligt att se statistik från 

fågelklubbens verksamhetsområde, d.v.s. 

Nybro och Emmaboda kommuner 

tillsammans. På en karta ritar man önskad 

polygon som ska representera det sökta 

området, t.ex. en församling eller flera. 

 

När det gäller 2017 så sågs det 169 arter i 

Nybro kommun och av dessa var 4 arter 

helt nya. Det var turturduva, 

brandkronad kungsfågel, kustpipare och 

härfågel. Därmed har det totalt genom alla 

tider setts 215 arter i kommunen, vilket 

räcker till en 241:a plats bland Sveriges 

290 kommuner. 

I Emmaboda kommun sågs det 174 arter 

förra året och bara jorduggla var en ny art 

för kommunen. Totalt har det setts 218 

arter i Emmaboda kommun genom alla år, 

vilket räcker till plats 238 i kommunligan. 

 

Slår man ihop Nybro och Emmaboda 

kommuner så har det setts ca 250 arter i 

vårt verksamhetsområde. Det skulle räcka 

till ungefär plats 150 i kommunligan. 

Anledningen till att jag skriver ca är att 

Artportalen tar med obestämda fynd och 

olika raser i listan på 272 taxa. Efter att 

man har plockat bort alla obestämda fynd 

och raser/underarter återstår det i 

storleksordningen 250 rena arter. 

 

 

 

 

 

 

Jämför man Nybros och Emmabodas 

artlistor för 2017 så sågs det 13 arter i 

Nybro som inte hittades i Emmaboda: 

mindre sångsvan, spetsbergsgås, 

stjärtand, gråhakedopping, 

svarthakedopping, mindre strandpipare, 

kustpipare, turturduva, lappuggla, 

ringtrast, brandkronad kungsfågel, 

tallbit och snösparv. 

I Emmaboda hittades 18 arter som inte 

påträffades i Nybro: prutgås, gravand, 

snatterand, brunand, ejder, salskrake, 

småskrake, skäggdopping, småspov, 

svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, 

rödbena, silltrut, jorduggla, blåhake, 

halsbandsflugsnappare och 

vinterhämpling. 

 

Emmabodas skådartopp såg ut så här: 

Oskar Vartiainen  160 arter 

Jan Bertilsson 157 arter 

Torgny Berntsson 157 arter 

Rodney Foucard 157 arter 

Oskar var ensam med järpe, småspov, 

svartsnäppa och blåhake. Jan var ensam 

om att se halsbandsflugsnappare o. råka. 

Nybros skådarliga slutade så här 2017: 

Stefan Björn  130 arter 

Ulf Edberg  128 arter 

Göran Cedertorn 128 arter 

Stig Ljungdahl 114 arter 

Stefan var ensam om att höra småfläckig 

sumphöna. Ulf var ensam om svärta. 

Göran var den ende som hörde sjöorre. 

 

För all statistik ovan gäller att det är bara 

fynd som är godkända av rrk Sm/H, östra 

Smålands regionala rapportkommitté, som 

är medtagna. För att fynd av vissa arter ska 

bli godkända krävs det bildbevis eller 

ljudinspelning. Därmed inte sagt att ett 

fynd utan bild är fel, men det blir 

underkänt för publicering. 

 

Ulf Edberg 
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EXKURSIONSRAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ur Fågelbladet 2-88 
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HUR MÅNGA FJÄDRAR HAR EN FÅGEL? 

 

Antalet fjädrar är relaterat till fågelns storlek. Ju större en fågel är desto fler fjädrar har 

den. Således finns det små kolibrier som har mindre än 100 fjädrar, medan en fågel som 

vår ladusvala har ca 1500 och en svan ända upp mot 25 000. 

Fåglar som lever i områden med kraftiga temperaturväxlingar mellan årstiderna har mer 

fjädrar under den kallare delen av året. Hos gråsiskor i Alaska skiljer det exempelvis 31%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man tittar på en fågel med dess jämna fina dräkt förleds man att tro att fjädrarna sitter 

fastsatta lika jämnt. Så är ingalunda fallet. Dräkten är koncentrerad till vissa områden med 

mer eller mindre kala regioner emellan. Dessa nakna fläckar täcks dock helt av de 

tegellagda fjädrarna från områdena intill.  

Fördelningen av fjädertäckta/bara områden varierar mycket mellan olika arter och har 

använts för att dela in fåglar i släkten, familjer, o.s.v. Normalt är fjädrarna koncentrerade 

till 7–8 regioner (se figuren) och det finns ingen fågel som är helt täckt med fjädrar. 

T.o.m. pingviner har ett bart område. [Nämligen ruvfläcken på buken för att effektivare 

värma sitt ägg. /Red.] 

 

Litteratur: Ginn, H.B. and Melville, D.S. 1983. Moult in birds. B.T.O. Guide 19. British  

 Trust for Ornithology, Tring. 

 

Mats Hansson 

UGGLEKVÄLL 26 MARS 1998 

 

Vi var 17 personer som samlades vid skolan i Skäveryd. Det är tydligt att uggleropen med 

sin speciella naturmystik har bra drag på folk. Helst vill man ha lugnt väder en sån här 

kväll, men det såg inte alls bra ut på eftermiddagen när det blåste byigt. Makterna var 

dock vänliga mot oss, en stilla afton med god akustik skulle följa. 

 

Vi började med att förflytta oss ett litet stycke upp i skogsmarkerna till byarna Brinkabo 

och Karamåla. Sparvugglor hade varit spelglada lite varstans och denna lokal låg  
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EXKURSIONSRAPPORT 
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närmast, ändå ganska fri från trafikbuller. Vi gick mot en liten gölamosse som i varje fall 

på äldre kartor är markerad som en öppen våtmark. I kanterna kring gölen finns det gott 

om torra lövträd och stubbar med bohål för skogsmesar och här är ett bra tillhåll för 

sparvugglor. Redan på långt håll hördes den första visslingen och när vi är framme lockar 

Torgny vant på den lilla ugglan som fort kommer farande. Kikar ner på oss från 

grantopparna, nyfiken eller irriterad? Den ser nästan ut som en jättelik insekt i sin 

fladdriga flykt. Ibland blir den så inspirerad att det svaga kvittret hörs efter visseltonen. 

 

Ett nyanlänt tranpar står blickstilla ute på myren och ännu en sparvuggla hörs på håll. 

Någon hade också sett en tjädertupp lyfta från en hyggeskant. Första ugglan har blivit så 

motiverad att den förföljer inkräktarna en bra bit när vi sedan går vidare. 

 

Kvällens nästa stopp var de gamla madmarkerna söder om Lindås. Gick ner mot 

Lyckebyån som flyter genom området, rundade en skogsdunge och intog olika 

lyssnarlägen. Efter en stund hör alla hornugglan inifrån trädens mörker. Den är i god form 

och pumpar snart på riktigt ordentligt med sitt dova uvlika läte. Skogsuv är för övrigt ett 

gammalt namn på denna skymningsspelande uggla som man bäst finner i bryn och dungar 

i öppen terräng lämpad för jakt. 

 

De mörkeraktiva arterna fick vi lämna därhän denna gång. Kattugglorna hade spelat av 

sig för säsongen och någon pärluggla fanns dessvärre inte att uppbringa i år heller. 

 

Jan Bertilsson 

UGGLEKVÄLL I EMMABODA 

27 MARS 2008 

 

Fyra skådare hade kommit till samlingen i Långasjö. Vi körde söderut mot Pellamåla/V 

där vi hörde en sparvuggla på lite avstånd men tydligt. Det var i vägskälet. Sedan åter 

samma väg med stopp i Prämboda vilket gav en kattuggla som hördes sporadiskt.  

 

Efter ett par resultatlösa stopp i Pellamåla/L och Häljanäs kom vi till Rammsjö. Där 

hördes (med starthjälp) två eller tre kattugglor från ett håll och snart även ytterligare en i 

rakt motsatt riktning, från Enkoneryd. Förutom renodlat spel och så honlätet lät de höra en 

märklig blandning läten som om de bråkade eller var lite rostiga och måste spela upp sig. 

Kanhända var de inne i en lugn spelperiod och blev störda av en oväntad besökare?  

 

Från Enkonerydssjön lät sångsvanarna, en knipa flög över, Ingemar pekade ut Mars och 

Saturnus ty kvällen var stjärnklar och vacker. 

 

Jan Bertilsson  
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AKTUELLA OBSERVATIONER 

 

FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA 

11/2 – 13/5 2018 

 

Vädret. Bondepraktikan vs 

”Stratospheric polar virvle”. 

Petter Katt (22 februari) visade vägen, 

”frost på natten betyder detsamma i 30 

nätter”. Ännu mer träffsäker var den kalla 

Vårdagjämningen lika med ”ingen värme 

före 8 april”. Eller: Polarluften i 

stratosfären låg konstant utbredd över oss. 

Hur som helst, en seglivad vinter blev det. 

Högtryck i norr styrde vårt väder, inget bra 

läge. Kalla ostvindar låg på och 

snökanonen över Östersjön var i gång. 

Ibland hjälpte ishavsluften till. Men vi kom 

ändå lindrigt undan, inte mer än 35–40 cm 

snötäcke här. Bara enstaka dagar med 

vårkänning. En vecka in i april, precis som 

Praktikan lovade, kom äntligen ljumma 

sydvindar in över landet och den 9/4 var vi 

tillsammans med Kosta varmast i landet 

med 22 grader. Inte helt barmark förrän 

omkring den 10/4. I slutet av april täckte 

åter en kylig och instabil luftmassa landet. 

Några dagar in i maj kom ett mäktigt 

högtryck in från sydväst med ursprung 

Azorerna. Bärträd och slånbuskar fick 

bråttom att slå ut. Högsommarvärme en del 

dagar och så var läget vid periodens slut. 

 

Fåglarna 

Ännu en vintrig morkulla spårades den 

12/2, i Skogslund nära Bodaskog. Fem 

röda glador sågs i Långasjö samma dag. 

En gråhäger i Hörnsjön den 15/2 och 

minst sex kungsörnar sedda fram till 9/4, 

spridda platser men någon dubbelobs kan 

inte uteslutas. Fjällvråkar sågs vid fyra 

tillfällen och lokaler 22/2–29/4. Tre 

sädgäss passerade Emmaboda den 18/2 

och en bläsgås samflög med storskarvar 

och grågäss över Hörnsjön den 25/3. 

Ugglorna, utom kattuggla, verkade 

närmast spellediga. Sparvugglor 

sporadiskt hörda i Buggehult, Torsjö och 

Buemåla. Pärluggla endast i Hult 21/3 och  

 

 

 

 

 

 

Buemåla i början av maj. 

 

Broskådning i Vissefjärda var populärt och 

gav tursamt en rörhöna den 13/3, sothöna 

och ett brunandpar 25/3. Den dagen 

upptäcktes också en ensam snösparv på 

fälten i Flädingstorp. De två råkorna vid 

Runes mack i Emmaboda den 19/3 såg ut 

att bli vårens enda ända till den 9/5 då en 

visade sig vid Hörnsjön. Första 

forsärlorna flög över Lyckebyån vid 

Tornborgs i Lindås den 22/3. Ett par 

sothöns i Hörnsjön den 2-e och 7/4. Två 

ringtrastar rastade i Karamåla den 9/4. 

Där, över Karamålamossen, sågs en 

tornfalk den 8/4 och senare en fågel den 

2/5. 

 

När islossningen kom i gång gällde det att 

vara med i svängen och mycket 

skådarglädje blev det. Två strandskator 

stod på iskanten i Kyrksjön den 4/4, tre 

gravänder, en salskrake och årets första 

storlom i det öppna vattnet. I Getasjön låg 

fyra salskrakar den 4–9/4. Första 

fiskgjusen den 6/4. Lättskådade Kyrksjön 

och Hörnsjön hade en ejder den 8–9/4, ett 

par stjärtand, ett par skedand och en 

snatterand den 8/4. Från Törestorp i Törn 

sågs en silltrut den 7/4, ett par snatterand 

11/4, en sjöorre 14/4 och två ejdrar den 

15/4. Ensamma skedandhannar i 

Långasjösjön den 9/4 och Hörnsjön 29/4. 

 

På morgonen den 15/4 låg dimman över 

Kyrksjön och en först svårbestämd 

dykandflock utgjorde nattens nedslag. När 

de sovande fåglarna sträckte på sig gled 

flocken isär - det var sju svärtor och fem 

sjöorrar! Senare anslöt sig ett ejderpar. 

Tre sjöorrar även i Getasjön samma dag. 

Vårens andshow fortsatte med en årta i 

Kyrksjön den 16/4 och ett par tillsammans 

med krickor i Långasjösjön 6/5.  
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Fler brunänder räknades in och det är vi 

inte vana vid – en hane i Skävresjön 16/4 

så också i Hörnsjön 29/4 och ett par i 

Kyrksjön den 1/5. Sista tunga inslaget 

verkar bli paret sjöorre i Törn den 25/4. 

Ett par småskrake lättade i dimman över 

Kyrksjön på morgonen den 1/5. 

 

En vit stork cirklade över Hult i 

Vissefjärda den 13/4 och drog strax 

västerut. Storspovar passerade oss i mitten 

av april med 5 ex förbi Skäveryd den 15/4 

som bästa notering. En för vårt område stor 

flock ljungpipare, 18 ex, flög mot öster 

över Törn den 16/4. Vårens första (och 

enda?) gulärla sågs med sädesärlor vid 

Hörnsjön redan den 14/4, dvs långt före 

tidtabell precis som två föregående år. 

Spelande dvärgbeckasin hördes i 

Hällasjömålasjön den 20/4 och fortsatte in 

i maj månad. Ibland underhöll också en 

eller två småfläckiga sumphöns. Första 

datum för fisktärna och hussvala var den 

22/4. Näktergal hördes tillfälligt i Hult 

den 3/5 och Långasjö 5/5. 

 

Det var klent med rastande vadare till följd 

av fortsatt höga vattenstånd. Grönbenorna 

i Hörnsjön maxade med 10 ex den 8/5.  

 

NOTERINGAR FRÅN NYBRO 

1/2 – 30/4 2018 

 

Rödhakar fanns i februari i Hanemåla, 

Fredrikslund och Flerohopp. Ett vinterfynd 

av kricka finns från Flerohopp 5/2, där 1 

ex rastade bland gräsänder. Stare sågs på 

en matning i Flerohopp 5-6/2, som mest 5 

ex. Vinterfynd av röd glada finns från 

Nybro, Örsjö, och Flerohopp. 

Övervintrande morkullor har setts vid 

Torestorp och Idehult. För att avsluta 

vinterfynden kan nämnas 3 hämplingar 

vid kombiterminalen i Åkrahäll 13/2. 

 

Andra fenologiskt avvikande fynd var en 

nötkråka i Ö Bondetorp 30/3, en 

ladusvala i Kulla, Flerohopp 5-6/4, 

göktytor i Skillerhult och Ö Bondetorp 

Sen vår lika med sena häckningar – första 

grågässlingarna sågs den 9/5, nästan tre 

veckor efter förra årets. Nio (!) 

Ägretthägrar flög över Hörnsjön den 

10/5. Vi har ju vant oss vid den som årlig 

men nio! Periodens ”clou” eller falkarna 

nedan? 

 

Lärkfalkar sågs regelbundet över 

Hörnsjön från den 29/4. Men årets första 

hade setts i Yggersryd ett par dagar före. 

Ofta tre fåglar samtidigt på insektsjakt, 6 

ex någon gång, t.o.m. 7 enligt en 

observatör. Den 12/5 blev det förnämlig 

släktträff här vid Hörnsjön med två 

aftonfalkar som gärna visade upp sig för 

tillskyndande skådare. Det var två hannar 

som kunde skiljas åt på något olika mörk 

dräkt. Den ljusaste fågeln som först 

upptäcktes var kvar på periodens sista dag. 

 
Observationer från: Torgny Berntsson, Staffan 

Brattström, Ulf Edberg, Rodney Foucard, K-G 

Gunnarsson, Kerstin Heidersbach, Anders Helseth, 

Fabian Idensjö, Rolf Jansson, Anders Johansson, 

Tommy Johansson, Dan Jonasson, Gerd Jonsson, 

Bengt Karlsson, Ingemar Karlsson, Kenneth 

Kullman, Birgitta Lindstrand, Hans Lundgren, 

Marina Magnusson, Sverker Petersson, Lalla Roy, 

Oskar Vartiainen m.fl. 
 

Jan Bertilsson 

 

 

 

 

19/4, en törnsångare och en gök på 

sistnämnda stället 28/4 och gökar även i 

Flyebo, Hanemåla och Smedjevik de sista 

dagarna i april. 

 

20 fynd av tjäder i perioden, de är från 

Smedjevik-Kullaområdet, Vackerslät, 

Grytsjöområdet, Appleryd, Ö Bondetorp 

och Svartbäcksmåla. Järpe finns det tre 

rapporter om från Smedjeviksområdet. 

Sparvuggla har hörts vid Derasjön, i 

Slättingebygd, i Kulla, vid Boasjö och i 

Svartbäcksmåla. Pärluggla har hörts vid 

Derasjön, i Smedjeviksområdet, i Anebo 

och i Ravelsbygd. Kungsörn finns det fyra 

fynd av från Målerås, Derasjön, Flerohopp 

och Kulla 26/2 – 23/3.  
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En ringtrast upptäcktes i Svartbäcksmåla 

9/4 och var kvar till 12/4. 

 

32 stenknäckar sågs i Kulla, Flerohopp 

27/2. Över 15 skogssnäppor rastade i 

Hagnebo 5/4.  

 

Inlandsfynd har vi inte i alla perioder, men 

i den föreliggande finns flera. En havstrut 

födosökte på Madesjöflyna 9/4, 2 ejdrar 

rastade i Hultebräan 15/4, en 

gråhakedopping rastade i Linnéasjön 

samma dag och sågs tillsammans med 3 

viggar. 

 

Sjungande steglitser rapporteras från 

Svartbäcksmåla, Kulla (2 ex) och 

Klockareängen i Madesjö, indikerande 

häckning. 2 strömstarar byggde bo i 

Skabro 5/4. Forsärla har rapporterats med 

häckningsindicium från Skabro, Agebo, 

Ullefors, Flerohopp (2 platser), 

Flemmingeland och Skåningsmåla. En 

svarthakedopping låg i Alsjösjön 18/4. 

 

Intressanta fynd som inte fastnat i rrk:s 

mall är följande. 2/2 rastade en småskrake 

i Flerohopp. 15/4 låg ett par av samma art i 

Store Hindsjön. 23/3 rastade 2 knölsvanar 

i Lillesjön, Arbåga, annars mest 

förbiflygande. Snösparv sågs på 

Madesjöflyna 25-26/3, den andra dagen i 

södra kanten. 2 bläsgäss sträckte mot norr 

vid Orranäsasjön 25/3. 2 råkor sågs i 

Nybro 8/4, exakt var framgår inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svärtor och ejdrar i Kyrksjön, Vissefjärda 15/4.  

 

En ljungpipare rastade på Madesjöflyna 

8/4 och samma dag 1 par stjärtänder på 

samma ställe. Änderna var kvar dagen 

efter. Bläsand sågs dels med 3 ex på 

Madesjöflyna 8-9/4, dels med 10 ex i 

Simontorps damm 8/4 och dels med 1 par i 

Stensjön/M 10/4. 2 storspovar rastade vid 

Björnsjön 16/4. En tornfalk sågs vid 

Lansgöl, Gadderås 18/4 och en på 

Madesjöflyna 28/4. En mindre 

strandpipare rastade intill 

kombiterminalen 20/4. I Kulla, Flerohopp 

sågs en stenfalk 21/4. En gluttsnäppa 

rastade i Gangsmad 29/4.  

 

Till sist några förstadatum. Fler kommer i 

Vårfågelkalendern i nästa nummer. 

Grågås 1/2, skogsduva 23/3, 

rödvingetrast 25/3, sävsparv 27/3, 

trädlärka och ängspiplärka 29/3, 

enkelbeckasin 4/4, stenskvätta 5/4, 

vattenrall och gransångare 8/4, svart 

rödstjärt 9/4, storlom 14/4, rödstjärt 

17/4, grönsångare 18/4, göktyta, 

buskskvätta och ärtsångare 19/4, 

fisktärna 21/4, drillsnäppa 24/4 och 

törnsångare 28/4. 
 

Rapportörer: Per Ahlgren, Majlis Bergman, Jan 

Bertilsson, Stefan Björn, Jan Brenander, Bosse 

Carlsson, Göran Cedertorn, Emil Ejermo, Jonas 

Hedin, Anders Helseth, Derrick Häggqvist, Johnny 

Häggqvist, Lars Lidberg, Mattias Ljungdahl, Stig 

Ljungdahl, Ronnie Nederfeldt, Olof Persson, 

Sverker Petersson, Detlef Singer m.fl. 
 

Ulf Edberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Foto: Oskar Vartiainen 
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Bofink, bergfink, koltrast, nötväcka och talgoxe. 

Båda fotona ovan: Kerstin Heidersbach, Buggehult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vigg i ERsjön 15/4.              Foto: Oskar Vartiainen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bläsänder i Simontorp 8/4. 

Foto: Stig Ljungdahl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gråsiska och talltita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gråhakedopping i Linnéasjön 15/4. 

Foto: Derrick Häggqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Sparvhök utanför ett fönster i Bökevara.  

              Intresserad av en krockskadad nötväcka.  

              Foto: Hans Lundgren 
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AKTIVITETER 

 

SOMMAREN 2018 

 

Vi samåker till alla utflykter. Observera 

sista anmälningsdag samt att minst 3 

personer anmäler sig annars riskerar 

exkursionen att ställas in. Även vid dåligt 

väder kan utflykten ställas in. Samlings-

platser 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.  

 

Sön 3 juni Ölandstur 

Det här är den gamla klassiska turen till 

Ottenby där vi försöker höra 

sommargyllingens vackra melodi. Numera 

gör vi ett antal stopp längs västra sidan på 

ditvägen och några stopp på östra sidan när 

vi åker hem. 

Samling i Emmaboda 05.00 och i Nybro 

05.30. Ledare är Torgny Berntsson (070-53 

50 864). Föranmälan senast 1 juni. 

Samlingsplatserna kan komma att ändras, 

anmäl dig till Torgny för att få veta. 

 

Tis 12 juni Nattexkursion 

Vi hoppas på näktergal, kärrsångare, 

flodsångare och nattskärra. Innan det blir 

mörkt skådar vi vid östra sidan av 

Alsjösjön. Sedan tar vi oss först till 

Besagöl och därefter till Gårdsryd. 

Samling i Emmaboda vid 20.00 och i 

Nybro 20.15 för att mötas i Besagöl vid 

20.30. Slut runt midnatt. Ledare är Ulf 

Edberg. Ingen anmälan. 

 

 

  SOMMARLOV 

 

Lör 28 juli Bergkvara och Hagbyhamn 

I Bergkvara hoppas vi bl.a. på tärnor och i 

Hagbyhamn är sydsträckande vadare i 

sommardräkt högst på önskelistan. Vi 

hoppas att vi har prickat in rätt datum. 

Samling samtidigt vid 06.00 både i 

Vissefjärda och Nybro för att mötas vid  

I samarbete med 

 
www. 

studieframjandet.se 

 

Tempo i Bergkvara. Åter kring lunch. 

Torgny Berntsson (070-535 08 64) är 

ledare. Föranmälan senast 26 juli. 

 

Lör 18 aug Skäveryd och Vissefjärda 

Skäveryd finns alltid på programmet första 

helgen i oktober, men då bara för 

Emmabodadelen. Nu får alla Nybrobor 

chansen att spana in den här lokalen. När 

vi ändå är så pass nära så åker vi även till 

Vissefjärda med Kyrksjön och Hörnsjön. 

Samling i Nybro 06.00 och vid Storemaden 

06.30. Slut runt lunch. Ledare är Torgny 

Berntsson. Ingen föranmälan. 

 

Lör 1 sep Getasjön och Skärsjön 

En tradition sedan 2005. Oftast blir det ett 

30-tal arter på kryssarkortet, rekordet är 

45. Vi börjar vid den grunda och vassrika 

Getasjön. Färden går därefter via Lidahult, 

med hässlen och hästhagar, till Skärsjön 

som är en klar källsjö. 

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 föranmälan. 

 

Lör 15 sep Madesjöflyna 

Precis som Skäveryd finns Madesjö alltid 

på programmet första helgen i oktober. Här 

är det då bara för Nybrodelen. Nu får alla 

från Emmaboda chansen att spana in en av 

Nybros bästa fågellokaler. Är det dåligt 

med fåglar så hinner vi kanske med att 

besöka någon närliggande lokal som 

Hagnebo, Linnéasjön eller Svartbäcksmåla. 

Samling i Emmaboda 06.30 och vid 

Madesjö kyrka 07.00. Slut runt lunch. 

Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan. 

 

Lör 22 sep Torhamn 

Sön 7 okt EuroBirdwatch18 

12–14 okt Hallandsresa 

Lör 20 okt Ottenby 

3–4 nov Smålandstävling 


