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LEDARE 

 

KOMMUNALA ÅRSKRYSS 

 

Vårfågelkalendern har funnits i klubben 

från start.  

På Artportalen finns under listor 

observatörer av kryssade arter kommunvis 

under året, "observatörsligan" där jag för 

dagen ligger på delad förstaplats, 123 arter, 

men det blåser på toppen som redaktören 

sa.  

 

Var fågelmorgon är ett oskrivet blad, gäller 

ta vara på sin fritid och ge sej ut till 

lämpliga lokaler när vädret är lugnt. 

Vi som är med i leken tipsar varandra då vi 

hittar ovanliga arter; blir snabba 

utryckningar på främst rastande simfåglar i 

sjöarna för att få en fet lista; hade varit 

omöjligt före mobiltelefonens tid.  

 

Man förfäras över all kalavverkning utmed 

småvägar, ingen hänsyn till fågelskydd 

under häcktid där tyvärr.  

 

REDAKTIONSRUTA 

 

VÄLMATAT RAPPORTNUMMER 

 

Årsrapporten växer för varje år, något som 

jag har konstaterat flera år i rad nu. Det 

beror på en kombination av att mallen tar 

med mer (då vi vill följa de allt fler arterna 

som minskar i antal) och att det blir allt fler 

skådare som blir allt bättre på att 

rapportera in mer. Ändå finns det luckor att 

fylla. Vissa arter och miljöer har vi sämre 

koll på och vissa tider på året verkar även 

skådarna gå på lågvarv. Rapporter om 

lyckade häckningar och fynd av årsungar 

är det inte särskilt gott om. 

Håller trenden i sig med en svällande 

årsrapport så får vi till slut fundera på ifall 

vi ska ändra på mallen eller låta bli att 

trycka rapporten i tidningen och bara ha 

den digitalt. Det senare vore synd, då det är 

många som vill ha rapporten på papper. 

 

 

 

 

 

Nattlyssning har för min del gett några 

arter som sträckt över här hemma, dock 

inget för dom som nästa dag ska upp och 

jobba. Så här långt har det blivit många 

arter under mina bilrundor; tråkigt att 

bensinen tycks bli allt dyrare.  

 

Örnräkningen har i år gett magert resultat 

de 4 helger då vi spanat från Mundekulla-

tornet, endast 2 havsörnar och ingen 

kungsörn. Än sämre för berguv ingen 

hörd hos oss. Illa ställt med uvar även i 

Norrland där endast 4 individer blivit 

funna. 

 

Nu väntar vi på att få höra göken gala, vi 

ses på våra exkursioner, tills dess ha det så 

bra i våra fågelmarker. 

 

Karsamåla 1 maj 2019 

Torgny Berntsson, ordförande 

 

 

 

 

 

 

Förutom Årsrapporten av fåglar från 2018 

så innehåller Fågelbladet som vanligt lite 

referat från våra genomförda utflykter, 

Aktuella observationer, kommande 

utflykter m.m. 

 

Ett tack till alla som hjälper till med att 

skriva, fota och rapportera via Artportalen. 

Ett speciellt tack till Jan Bertilsson för hans 

insats under de senaste åren med 

Årsrapporten. Nu tar Rolf Jansson över 

som sammanställare för Emmaboda. 

 

I nr 3-19 kommer Vårfågelkalendern.  

Ha en skön sommar! 

 

Nybro 19 maj 2019 

Ulf Edberg, redaktör 



4 
 

EXKURSIONSRAPPORTER 

 

ÖLÄNDSKA HAMNAR 

9 FEBRUARI 2019 

 

På morgonen, ja det var nästan förmiddag 

för det var efter 8, kom Johnny och 

hämtade mig. Sen åkte vi och hämtade 

Emil på Storgatan och for därefter till 

parkeringen före Svinö. Dit kom vi någon 

minut i 9 och då stod redan en bil från 

Vissefjärda där. Det var Bengt, Lalla och 

Rodney. 

 

Vid brofästet på Ölandssidan låg det 

sothöns och längs vägen österut såg vi 

tamduvor, koltrast, skata, kaja, kråka 

och talgoxe. 

I Gårdby svängde vi ner mot Nedre 

Ålebäck och här var det barmark. Inga 

fåglar i sikte förrän vi fick se en ung 

sångsvan på ett fält. När vi hade svängt 

vänster mot badplatsen kom en stor flock 

med trastar flygande, endast björktrast 

konstaterade vi. 

 

I Gårdby hamn regnade det horisontellt 

från sydväst, men vi fann lä och en torr 

plats öster om hamnmagasinet. Över havet 

i öster drog det runt lite knipor och 

storskrakar. Stationärt fanns det gräsand, 

storskarv, gråhäger, havsörn, gråtrut 

och havstrut. Sen kom det sträckande 

fåglar från norr en bit ut i regnet. Jag fick 

dem till alfåglar och strax kom det flera 

som flög lite närmre och då syntes det att 

det mycket riktigt var alfåglar.  

Vi avancerade mot stranden och kikade 

norrut. På två stenar satt det två trutar. Den 

till höger var en havstrut. Den till vänster 

såg exakt likadan ut med samma 

mantelfärg och samma färg på fötterna, 

men den var mindre. Vi började diskutera 

vad det var. Emil menade att det finns en 

ganska stor inomartsvariation på storleken 

hos havstrut (liksom hos t.ex. björktrast). 

Andra hävdade att det kunde vara silltrut 

utan gula fötter. När de andra gick mot 

bebyggelsen gick jag närmre och då lyfte  

 

 

 

 

 

 

den vänstra truten och blev uppvaktad av 

ett gäng gråtrutar som såg mindre ut. 

Vid parkeringen fanns gråsparv och 

pilfink. 

 

När vi for förbi trastflocken vid gården på 

tillbakavägen kom jag på att vi har sett 

stare där ibland, så jag sa att vi skulle kika 

efter den arten. Det lönade sig, för vi 

hittade 2 ex. 

 

Färden gick norrut och när vi svängde av 

mot Bläsinge hamn såg vi en blåmes. I 

hamnen hittade vi två nya arter; knölsvan 

(2 ex) och grågås (18 ex) fast de senare låg 

en bit norrut och de lättade sedermera och 

flög inåt land mot N Möckleby kyrka. Här 

fanns även storskarv, havsörn och 

gräsand. En hona av sistnämnda arten var 

leucistisk och såg mycket blek ut. 

 

I brist på mer att kika på så for vi vidare 

fast klockan bara var 11. Vi ställde kosan 

västerut mot Stora Rör. Där var det 

betydligt mindre med fåglar än det var i 

december då vi besökte lokalen senast. Det 

hade ju sin förklaring i den hårda vinden 

som nu vridit sig aningen mer mot rakt 

västlig. Som vanligt blåste det runt i 

vindskyddet, så det var tur att man var 

ordentligt klädd. Här blev det äntligen tid 

för fika. 

 

Efter ett tag fick jag syn på en flock med 

sjöorrar som låg på den grova sjön ute vid 

en grön prick. Där fanns även minst en 

svärta. Emil hittade sedan en närmre flock 

rakt västerut och i den fanns fler svärtor. 

En större flock med alfåglar kom norrifrån 

och fällde väster om sjöorreflocken. Sen 

såg jag en skrattmås som kämpade 

söderut i vinden. Emil såg domherre och 

jag såg grönfink. När vi skulle vidare sågs 

ett par ringduvor. 
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Lokalen verkade inte ha mer att ge så vi for  

vidare och stannade vid Färjestadens 

dämme. Inget nytt till dagens artlista 

syntes, men när vi vandrade runt lokalen 

hörde Emil plötsligt en vattenrall. Jag 

tyckte mig höra ett svagt läte långt in i 

vassen en halv minut senare, men med 

vinden och trafiken var det svårt. 

 

Vi hade parkerat söder om dämmet och när 

vi var längst norrut kollade vi ett par 

matningar. Där fanns grönfink, pilfink, 

blåmes och talgoxe. Sen sågs en gulsparv 

i toppen av ett träd. Ytterligare en på vägen 

tillbaka till bilen.  

 

Nu var klockan en bit in på eftermiddagen 

och vi bröt för hemfärd. Totalt fick vi ihop  

 

SPORTLOVSAKTIVITET 

19 FEBRUARI 2019 

 

Naturligtvis handlar det om det gamla 

klassiska holkbygget i Johansfors skola 

med Torgny Berntsson när man skriver 

sportlovsaktivitet. Aktiviteten har hängt 

med längre än vad någon minns och 

varierat väldigt mycket i omfattning. 

 

I år fanns Torgny och fyra män till (alla 

medlemmar) på plats när jag kom. Allra 

först hade det kommit en hög med virke 

från sågen på andra sidan 28:an. Det är vi 

evigt tacksamma för. 

 

På slaget 9 var det spännande att se om det 

skulle bli någon anstormning. Totalt kom 

det 5 barn och 3 kvinnor under  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 arter på Öland exklusive den obestämda 

truten. Med tanke på vädret var det väl 

hyfsat. Regnet och vinden avtog efter 

hand. 

Vid IKEA satt en ormvråk på en stolpe. 

Bilarna for åt olika håll och Johnny körde 

hem Emil och mig. 

 

På söndagen ringde Rodney när jag stod i 

duschen. Han hade kikat i en fågelbok där 

det stod att Östersjöns silltrutar, rasen 

fuscus, inte har gula fötter. De har mörk 

mantel, medan västliga silltrutar av rasen 

graellsii har grå mantel. I Fågelguiden står 

det tvärtom att fuscus har gula fötter. Skönt 

att man slipper trutar här i inlandet. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 

förmiddagen, varav en var lärare och en 

var rektor. Hon var väldigt trevlig. 

 

En mindre del av virket gick åt till den 

handfull med holkar som fabricerades, så 

nu har vi virke till ett par år framåt. 

Problemet var bara att ta hand om det. Vi 

lyckades med gemensamma krafter få ut de 

5 m långa brädorna ur de krokiga 

korridorerna under skolan och kunde lasta 

takräcket fullt på Torgnys gamla Volvo. 

Torgny fick låna rep att surra lasten med 

av skolvaktmästaren. En mycket trevlig 

man.  

 

Ulf Edberg 
                   Foto: Torgny Berntsson 
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KLUBBTÄVLING 9 MARS 2019 

 

Idén på att ha en klubbtävling kom från 

Emil Ejermo som hade varit med på en 

sådan i Jönköping. 

 

På morgonen kom jag och Göran först till 

samlingsplatsen i Nybro sedan anslöt Emil 

och hans pappa Erik. Vi for med två bilar 

till Orrefors där Johnny väntade. 

Vi delade upp oss i två lag och Ejermos 

fick Johnny på sitt lag eftersom han hittar i 

Hälleberga församling.  

Sen bestämde vi reglerna, alla i laget ska se 

eller höra arten för att den ska få kryssas. 

 

Göran och jag började med att lyssna efter 

en gärdsmyg som jag hörde bakom 

pizzerian, men den höll tyst när vi närmade 

oss. Sen åkte vi runt några varv inne i 

Orrefors och fick ihop bl.a. skata, kaja, 

kråka, tamduva och talgoxe m.m. En tur 

förbi Riveberg gav ingenting. 

Sen for vi till hammarsmedjan och där 

fanns gräsand och knipa i fördämningen.  

Jag hörde en domherre, men den tystnade 

också när vi gick närmre. Däremot fick vi 

bl.a. blåmes, nötskrika, nötväcka och 

grönsiska. Sen hörde jag ett speciellt läte 

och kikade i rännan. Där satt en forsärla! 

 

Vi for till fotbollsplanen och såg ringduva 

och hörde större hackspett. Det fanns 

fågelmatningar i ett par trädgårdar. På en 

fanns det svartmes och i en trädtopp satt 

en grönfink. Mittemot Tempo fanns det ett 

par storskrakar. 

 

Nu lämnade vi samhället och for till 

Hållsdammen vid Orranäsasjöns utlopp. 

Där hördes ett skarpt läte från något 

överflygande som jag tror var en 

strömstare. Den arten bommade vi. I sjön 

fanns det kanadagäss. Sen gick vi i 

lärkskogen, men där var det helt tyst. Då 

for vi via rastplatsen vid sjön till Pålavik. 

Där hörde jag en entita, men den tystnade 

när vi gick närmre, fast vi fick se ett par 

stjärtmesar. Sen gick vi runt gamla 

banvallen och då hörde jag kungsfågel  

 

 

svagt långt borta, men varje gång vi 

stannade så var den tyst. När vi kom 

tillbaka till bilen såg vi en bofink. 

 

Nästa stopp blev Barkeström. Inget nytt i 

dammen, men åter vid bilen hördes en 

trädkrypare sjunga.  

Vi for ut på Kostavägen och körde till 

Derasjön. Där fanns bara storskrakar (22 

ex). När vi fortsatte västerut kom en 

ormvråk lågt över vägen och satte sig i en 

låg björk intill vägkanten. 

 

Vi tog in på Frönesjövägen och gick ner 

vid sjön. Där låg 2 sångsvanar. 

Sen for vi tillbaka till sjön och fikade. Nu 

blåste det upp och började duggregna. 

 

Det sista vi hann med var Skitvägen. I 

korsningen med Källehults bilväg stod vi 

och lyssnade då vi plötsligt fick höra en 

talltita. Sen såg vi att klockan var 10.32, 

så då fick vi bråttom tillbaka. Vi hade 

nämligen satt sluttiden till 10.45. 

Kostavägen var till råga på allt ånyo åter 

igen uppgrävd, så man skulle hålla max 50 

km/h, men det gick lite fortare. Vi hann 

nästan. 

 

Tillbaka vid pizzerian stod det andra laget 

och väntade. Vi borde haft avdrag för varje 

minut vi kom försent tyckte de, men det 

hade vi inte sagt något om före, så vi fick 

behålla alla våra 24. Det kom vi 2:a på. Det 

andra laget hade 31. De hade bl.a. både sett 

och hört både orre och tjäder mellan 

Hälleberga kyrka och Säteriet. Vidare hade 

de haft många olika tättingar inne i 

Orrefors, bl.a. pilfink, steglits och 

stenknäck samt tofsvipa, skogsduva, 

stare, koltrast och taltrast. 

 

Tyvärr hade vi inte heller några priser att 

dela ut. Ett vandringspris skulle ju kunna 

instiftas. Det var i alla fall ett bra test på 

hur det kan gå till. 

 

Ulf Edberg 
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UGGLEKVÄLL I EMMABODA  

1 APRIL 2019 

 

Vi kom åtta personer till samlingen vid 

macken i Strängsmåla där flerstjärniga 

Klintakrogen, mest känd för sina 

Wienerschnitzlar, en gång låg.  

 

Lalla o Bengt, Rodney, Oskar, Ingrid, 

Torgny med uggleblåsaren Fabbe plus 

undertecknad. Första stoppen blev nära 

Plaggebo längs med stora vägen. Efter en 

stund hördes en sparvuggla som visslade 

på bra tills det var nästan skumt.  

 

Därefter for vi till Ramsjö och lyssnade 

länge utan att höra något. Men sena 

 

UGGLEKVÄLL I NYBRO 

4 APRIL 2019 

 

På samlingsplatsen fanns redan två 

personer när jag kom dit. Efter hand anslöt 

fler och fler så att vi till sist var åtta. 

Medan vi väntade såg vi bl.a. nötskrika 

över Folkparksskogen och sen blev vi 

överflugna av en sädesärla. 

Vid 19.35 for vi mot Kulla norr om 

Flerohopp. Där plockade vi upp Johnny 

och var därmed nio personer. 

 

Första stoppet blev Råsemåla i hopp om att 

få höra sparvugglor. De som tidigare hade 

hörts hos Johnny hade tystnat för en dryg 

vecka sedan, så han trodde det var större 

chans här. Tyvärr hördes inga här heller. 

I det sista dagsljuset kunde se en morkulla 

flyga förbi medan vi lyssnade på trastarnas 

och rödhakarnas bedarrande aftonkonsert. 

Efter en stunds tystnad härmade Lars 

Lidberg en ropande kattuggla och det tog 

verkligen skruv. En hona och en hane 

svarade. Honan höll till norr om ladan och 

hanen kom flygande från söder rakt över 

oss. Ännu en hona hördes i söder. 

 

Vi for vidare till vägkorsningen vid 

Sjömaden. Lars härmade pärluggla men 

ingen svarade. Efter en stunds tystnad for 

vi upp till Gadderåsvägen. Där var det  

 

 

 

kvällen var njutbar, vindstilla och 

stjärnklart, inte alltför kallt. Då blåste 

Fabbe igång en kattuggla, även honlätet 

hördes ibland.  

 

Vi fortsatte till Enkoneryd. Nästa 

kattuggla lät snart höra sig (efter 

påstötning), detvar den med hesa rösten 

och lite snabbare tempot som vi noterat 

tidigare här. Honlätet också, så två par 

finns ganska nära varandra. 

 

 

Jan Bertilsson 

 

 

 

 

ännu tystare förutom en bil och ett 

flygplan, men när motorljuden klingat ut 

vidtog en total tystnad. Så hördes ett 

vibrerande ljud ytterst svagt. Tinnitus? Nej, 

det var faktiskt en ropande pärluggla, men 

väldigt långt borta i sydost. Sen prasslade 

det i vägkanten, troligen en grävling och så 

hördes en annan pärluggla i nordväst 

precis på det hörbaras gräns och då har jag 

ändå perfekt hörsel. Kattugglor hördes 

från söder, en hane och en hona. 

 

Nu vände vi söderut igen och stannade en 

gång till vid korsningen i höjd med 

Sjömaden. Här kunde vi uppleva absolut 

tystnad i en totalt vindstilla natt och med 

en helt gnistrande stjärnhimmel (och några 

satelliter).  

Avslutningsvis skjutsade vi hem Johnny 

och for sen ner till Tallgölsgatan för att 

lyssna efter hornuggla. Det hördes bara 

trafik- och industriljud, så vi åkte till 

startpunkten för att avsluta. 

Med två ugglearter och kattugglor nära 

inpå får man ändå ge utflykten godkänt. 

Att få höra total tystnad är inte det lättaste 

heller i vår blåsiga och industriella värld. 

 

Ulf Edberg 
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KULLA OCH STENSJÖN 

14 APRIL 2019 

 

Samlingsplatsen på Fågelvägen i Nybro låg 

tom och öde när jag kom, men strax 

anlände Lars Begnert. Precis före 06 

ankom en bil från Emmaboda med 

Rodney, Torgny och Frank. Vi väntade 10 

minuter på Göran, men han hade anmält 

förhinder till Johnny. Det visste inte vi, så 

vi kom 10 minuter för sent till Kulla. 

 

Där stod Johnny och Sverker och väntade 

på oss. De hade haft mindre hackspett 10 

minuter tidigare, så hade vi bara kommit i 

tid så hade Torgny fått sin hett 

efterlängtade art på årslistan. 

 

Solen stod redan ganska högt, så vi hastade 

iväg på den traditionella vandringen runt 

Kulla. Artlistan fylldes på efter hand och 

när vi var tillbaka en timme senare hade vi 

fått ihop 39 arter. Jag räknar inte upp alla 

dessa utan bara några speciella. En 

sångsvan flög förbi. Fasan och 

gransångare hördes när vi kom tillbaka. 

Alla trastarterna utom ringtrast kryssades. 

Bergfinkarnas sorl var det bestående 

ljudintrycket. 

 

Så fort som vi var tillbaka så satte vi oss i 

bilarna och for norröver. Första stoppet var 

Råsemåla. Där var det ingen vattenpöl i år. 

Den enda nya arten blev skogsduva. 

Vi gjorde några stopp längs skogsvägen 

mot Smedjevik och på det första hördes  

 

FINSKA UTÖ 17-22 APRIL 2019 

 

Det blir ett långt och fylligt referat i ett 

kommande nr av Fågelbladet p.g.a. 

platsbrist här i rapportnumret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orrspel ganska bra, sen blev det sämre när 

vi kom närmre. En tjäderhöna flög undan 

från vändplanen vid Sjömaden när vi kom.  

9 storskarvar flög över på ett ställe.  

 

Vid Smedjevik fanns gräsand, knipa, 

gråtrut, fiskmås och sävsparv. På andra 

sidan blåste det en snål vind rakt mot oss. 

Här fick vi ändå två nya arter fiskgjuse 

och storlom, sen for vi tillbaka. På 

tillbakavägen kryssades talltita och åter i 

Kulla en röd glada. Den blev vår 52:a och 

sista art för dagen. 

Årets artlista blev ganska lång tack vare 

vädret som var soligt och några få 

plusgrader. Det märks dock hur 

fågelsången avtar under förmiddagen. Som 

bäst är det ju alldeles i gryningen. 

 

Det var hög tid att gå in till Tove som hade 

kaffe och bullar att bjuda på. Alla var 

sugna eftersom vi inte hade hunnit med 

någon fikapaus på hela tiden.  

Här passade jag på att dela ut ett 

vandringspris för klubbtävlingen, något 

som jag fått i uppdrag på senaste mötet.  

Vi fikade och pratade tills Torgny var 

tvungen att bryta upp för att åka på kalas. 

Resten av oss avslutade nästan samtidigt 

för klockan hade redan hunnit bli 11.30 

och vi skulle vara åter till lunch. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

Till berättelsen kommer det även att visas 

en hel del färgbilder. 

/Red. 
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VÅTMARKSRUNDAN 26 APRIL 2019 

 

Samlingen som alltid på Långasjös soliga 

kyrkparkering där vi välkomnades av en 

tjusig fasantupp som visade upp sej i sin 

färgsprakande skrud. 

En del nytt folk, bland annat unga damer, 

vandrade bort till sjön. Från tornet fick vi 

höra och se en del arter som ormvråk, 

trana, grågås, kanadagås, kricka, knipa, 

gräsand, gråhäger, sångsvan, tofsvipa 

och enkelbeckasin. Vattenrallen lät höra 

sitt skrikande läte.  

 

Vi åkte så närmaste vägen i fullpackade 

bilar till idylliska Häljanäs där vi bl.a. a. 

fick se storlom, sparvhök och 

drillsnäppa.  

 

Efter fikastunden ändrade jag traditionella 

rutten till att denna gång ta vägen över 

Skurebo - Lida för att ta oss till Harebosjön 

där vi efter en längre promenad kom fram 

till grillplatsen där vi förutom många 

sångfåglar även fick se nordiska 

fladdermöss. Solen sjönk ner under 

horisonten och det blev dags för den 

obligatoriska avslutningen att bege oss till 

Hällasjömålasjön där deltagarantalet steg  

 

PÅ HEMMAPLAN 

 

SÄLLSAM UPPLEVELSE PÅ VITA 

TISDAG/DYMMEL ONSDAG 

 

Efter spelning på mina 3 dragspel i 

Vissefjärda sov jag som en stock, men 

vaknade tio i elva av ett förfärligt oväsen 

likt barnaskri. Det hördes även ett gåslikt 

kacklande varpå jag sprang ut och märkte 

då att ljudet kom uppifrån tätt över 

hustaket.  

Jag förstod snabbt att det rörde sej om 

smålommar som flög runt letande efter 

nå´n rastsjö… 

 

 

 

 

 

 

till 14 entusiaster som hoppades på den  

spektakulära dvärgbeckasinen. 

 

Efter en stunds intensivt lyssnande bland 

trastar, rödhakar och brummande 

enkelbeckasiner kom så den galopperande 

dvärgbeckasinen igång med en lång räcka 

över hela sjön till auditoriets stora 

förtjusning. Sällskapet skingrades, alla var  

ense om att denna våtmarksrunda fick en 

magnifik avslutning. Listan slutade på 52 

arter. 

 

Torgny Berntsson 

 

Vid prick 21.00 anlände Göran och jag till 

Hällasjömålasjön och 21.10 kom resten. 

21.11 hördes dvärgbeckasinen första 

gången, men det var väldigt kort och så 

svagt att det inte gick att fastställa någon 

riktning. 21.16 hördes den igen, nu från 

norra kanten och lite högre volym. Sen fick 

vi vänta till 21.25, då hördes ett långt spel 

ljudligt och nära. Man kunde höra hur 

fågeln förflyttade sig söderut under spelet. 

Sen hördes ett sista svagt spel ett par 

minuter senare. /Red. 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom jag aldrig hört dessa fåglar här 

gav jag mej ut i gryningen för att leta i 

närmsta sjöarna. Jag fann dem inte i 

Långasjö eller Törn och fortsatte till 

Klättorp och mycket riktigt där sam 3 

rödslipsade oroligt tätt ihop - jag skulle 

hämta tuben, men då lyfte dom och 

försvann för att inte återvända. 

 

Torgny Berntsson 
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ÅRSRAPPORT 

 

FÅGELRAPPORTEN 2018 

 
Knölsvan  A 

E: Observerad som förbiflygande eller sträckande 

vid fyra tillfällen under vintern och våren, 19.1 – 

27.4. Som mest 7 ex Linnefors 19.1; 10 ex vid Törn 

8.4 och 12 ex i Bökevara den 18.4. Dessutom 

enstaka noteringar under samma period från 

Guttamåla, Flaken, Långasjön och Karsamåla. 

N: Årets första fynd gäller 2 ex rastande i Lillesjön, 

Arbåga. 2 ex rastade i Orranäsasjön 2/10, i övrigt 

bara förbiflygande svanar. 1 ex Ingemundsmåla 5/4, 

1 ex Smedjeviks n.r. 22/4, minst 2 ex i mörkret 

19/11 över Ö Bondetorp och 3 ex över Högaberg 

6/12. 

 

Sångsvan  H 

E: Konstaterad häckning i Långasjön. Par under 

häckningstid i lämplig häckningsmiljö är noterade i 

bl.a.  Hörnsjön, Bockabosjön och Ödevaten. Största 

flock 10 ex Enkonerydsjön 18.4 

N: Ruvande i Alsjösjön. Trolig häckning på 

ytterligare fyra lokaler. 

 

Sädgås  R + STR>100 

E: Sträckande fåglar: 10 ex Emmaboda 21.1, 31 ex 

Brinkabo 4.4 och 21 ex Skäveryd 10.10.   

N: 30 ex sträckte över Stensjön/M 21/1. 

 

Tundrasädgås  ! 

E: 1 ex av rossicus-typ rastade i Skäveryd 11 – 

12.4  

 

Bläsgås  R + STR>100 

E: Årets enda notering var en ensam fågel som sågs 

flyga förbi vid Hörnsjön 25.3. 

 

Grågås  R + STR>100 

E: Största antal 110 ex Vissefjärdabron 24.3. 

N: Största antal 27 ex över Kulla, Flerohopp 7/4. 

 

Kanadagås  R + STR>100 

N: Största antal 10 ex på Madesjöflyna 8/4. 

 

Vitkindad gås  R + STR>100 

E: Vårobservationer från 16.4 till 25.5. 

Höstobservationerna gjordes under en kort period 

mellan 11.10 och 16.10. Största antal under våren 

var 350 ex vid Hörnsjön 19.5. Största antal under 

hösten var också 350 ex, även det vid Hörnsjön 

12.10. 

N: Första flocken med minst 100 ex över 

Grytsjön/B 7/5. Största antal under våren 500 ex 

över Idehult 7/5 och över södra Nybro 15/5. Samma 

dag 150 ex över Slättingebygd och 18/5 flockar om  

 

 

 

 

 

 
200 ex över Svartbäcksmåla och Kulla. På hösten 

250 ex över Idehult 16/10 och 150 ex över 

Hanemåla 24/10. 

 

Prutgås  R + STR>100 

E: Tre fynd under året: 2 ex i Hörnsjön 23.5; 55 ex 

sträckande Långasjö 25.5 samt 50 ex sträckande 

Hörnsjön 29.5. 

N: Fyra fynd under året; Över 500 ex hörda över 

Gårdsryd på natten 22/5, 250 ex över Flerohopp 

24/5, flera flockar hörda under natten 1-2/6 över 

Grytsjön/B och 100 ex över Idehult 16/10. 

 

Gravand  A 

E: Tre ex, en hane och två honor, rastade i 

Kyrksjön den 4.4 till och med den 7.4. Gravand ses 

inte varje år hos oss. 

 

Bläsand  A 

E: De flesta bläsänder sågs i början av april med 24 

ex i Kyrksjön 7.4 och 25 ex i Bockabosjön och 26 

ex i Törn den 8.4. I ER-sjön, centrala Emmaboda, 

sågs 1 – 3 ex under hösten, från 10.10 till 22.11 

N: Sju fynd 8/4 – 17/10 från sex lokaler. Oftast 

enstaka men 3 ex på översvämmade Madesjöflyna 

8/4 och 10 ex i dammen i Simontorp samma datum. 

 

Snatterand  A 

E: En ensam snatterand sågs i Kyrksjön den 8.4 

samt 2 ex i Törn 11.4. 

 

Kricka  f 

N: Årets första redan 5/2 i Flerohopp, en ensam 

hane i en flock med gräsänder. 

 

Gräsand  a 

N: Det är en fråga om avgränsning hur man räknar 

en flock. 27/11 räknade jag alla gräsänder i 

Bolanders bäck från Fagerslättsskolan via Svartegöl 

och centrum till och med Linnéasjön. Det var 441 

ex. Största ansamlingarna har setts i Svartegöl med 

över 200 ex 8/1, 23/3, 4/11 och 24/12. 

 

Stjärtand  A 

E: 2 ex, hane och hona, rastade i Kyrksjön den 8.4.  

N: 1 par på översvämmade Madesjöflyna 8-9/4. 

 

Årta  A 

E: Ett par sågs i Långasjön mellan 6.5 och 25.5. Ett 

ensamt ex sågs flyga förbi vid Kyrksjön den 16.4. 

Att ett par håller till på samma plats under tre 

veckor i maj är intressant men någon häckning har 

inte konstaterats. 
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Skedand  A 

E: 2 ex, hane och hona, rastade i Kyrksjön den 8.4. 

En hane sågs i Långasjön 9.4 och en annan hane i 

Hörnsjön 29.4. 

 

Brunand  A 

E: 2 ex rastade i Kyrksjön den 25.3. Ensamma 

fåglar sågs i Skävresjön 16.4 och Hörnsjön 29.4. 

 

Vigg  A 

E: 1-2 ex sågs i Kyrksjön, i Hörnsjön och i 

Getasjön under första halvan av april. I Törn sågs 

14 ex den 8.4 och samma dag ca 100 i 

Enkonerydsjön; en för kommunen hög siffra. En 

ensam vigghane rastade i ER-sjön, centrala 

Emmaboda, den 15.4. 

N: Tre fynd gäller rastande fåglar; 2 ex i Flerohopp 

4/4, 1 hona och 2 hanar i Linnéasjön 15/4 samt 1 

hane och 2 honor i Alsjösjön 18/4. 4/11 flög en 

hona förbi Dackebosjön och 27/10 sträckte en flock 

med ca 50 ex österut vid Kamragöl. 

 

Ejder  A 

E: En ensam guding rastade i Kyrksjön 8 - 9.4. Ett 

par, hane och hona, rastade i Kyrksjön den 15.4 och 

samma dag sågs också fyra ensamma gudingar i 

Törn, Törestorp.  

N: 2 ådor rastade vid Björnasjöbadet i Hultebräan 

15/4. 

 

Sjöorre  A 

E: Under några dagar, 14.4 - 16.4, sågs ett till två 

ex i Törn vid Törestorps badplats. 3 ex sågs i 

Getasjön den 15.4 och 5 ex i Kyrksjön samma 

datum. Nattsträckande fåglar hördes över 

Karsamåla 16.4. Periodens sista rastare var 4 ex i 

Törn 25.4.  

N: Två fynd; en flock nattsträckare över Ö 

Bondetorp 17/4 och 20 ex i Alsjösjön 18/4. 

 

Svärta  A 

E: I dimman på morgonen den 15.4 sågs sju 

rastande dykänder i Kyrksjön som först togs för 

sjöorrar. Men när sikten förbättrats visade det sig 

att det var svärtor. Till skillnad mot sjöorren rastar 

svärtan sällan i våra sjöar. 

 

Salskrake  A 

E: I Getasjön sågs 2 ex, hane och hona, den 4.4 

samt en ensam hona den 5.4 och 2 ex, båda honor, 

den 9.4. Vidare sågs 2 ex, hane och hona, i 

Kyrksjön den 5.4 och en ensam hona i Bockabosjön 

den 8.4. Sista notering är två honor i Getasjön den 

9.4. 

N: 1 hona rastade i Svartegöl 22-23/1. 

 

Småskrake  ! 

E: Två ex, hane och hona, rastade i Hörnsjön den 

1.5. Småskraken är ovanlig hos oss. 

N: 1 hane rastade i Flerohopp 2/2 och 1 par rastade  

i Store Hindsjön 15/4. 

 

Storskrake  R>100 

E: Enstaka storskrakar sågs i flera sjöar under 

perioden januari – mars. I november sågs åter 

storskrakar med 12 ex i Getasjön den 3.11; 22 ex i 

Kyrksjön den 13.11 och 160 i Flaken den 17.11 

N: Inga flockar med tvåsiffrigt antal förrän 17/11 

då det sågs 11 ex i Stensjön/M. Därefter 25 ex i 

Orranäsasjön 4/12. 

 

Järpe  H 

E: Inga observationer alls har gjorts under året 

N: Observationer från Smedjevik och Vackerslät. 

 

Orre  SP 

E: Spelande orrar har hörts på flera platser i 

kommunen, såsom vid Flaken, samt Torsjö, 

Algutsboö, Algutsboda fly, Ödevata fiskecamp,, 

Yggersryd och Mundekulla, främst under april – 

maj. 

N: Spelande orrar har hörts kring Råsemåla-

Smedjeviks n.r., Ö Bondetorp, Grytsjön/B, 

Ebbegärde kronopark, Vackersläts n.r. och i 

Derasjöområdet. 

 

Tjäder  SP 

E: Enstaka tuppar har setts på flera håll i 

kommunen, bl.a. vid Buemåla, Karamåla. Torsjö, 

Buggehult, Frostensmåla, Gockatorp, Algutsboda 

fly m.fl. platser. 

N: Tuppar har setts kring Vackersläts n.r., 

Grytsjöns n.r., Smedjeviks n.r., Ö Bondetorp, 

Flerohopp, i Allgunnenområdet och på några 

platser i Hälleberga församling. 

 

Vaktel  ! 

N: 1 hane spelade i S:t Sigfrid 10/6. 

 

Fasan  A 

E: Fasaner ses vanligen i eller i närheten av tätorter. 

Både i Långasjö och i Vissefjärda samhällen har 

enstaka fasaner setts under vinter och tidig vår. I 

Långasjö sågs fasan den 8.2 och i Brinkabo sågs en 

fasantupp några gånger i juni. 

N: 1 par i Kulla, Flerohopp, 20/3 – 3/11. 1 ex i 

Harstenslycke 17/4, 1 ex i S:t Sigfrid – Bosgård 

19/4 – 18/5 och 1 tupp i Råddemåla 13/7. 

 

Smålom  ! 

N: 1 ex födosökte i västra delen av Skärsjön 22/8. 

 

Storlom  H 

E: Enstaka, rastande fåglar sågs i bl.a. Kyrksjön 

under första halvan av april med som mest 3 ex den 

7.4.  Under häckningstid har storlommar setts i 

Skepen, Hallasjön, Flaken, Ödevaten och i Törn.  

N: Observerad under häckningstid i 9 sjöar. Ungar 

sedda i Stensjön/M, Dackebosjön, Orranäsasjön och  

Boasjö. 



12 
 

Skäggdopping  H 

E: Liksom i fjol har häckning endast konstaterats i 

Getasjön och Hörnsjön/Kyrksjön. Det borde nog 

finnas fler häckningar än så i kommunen.  

 

Gråhakedopping ! 

N: 1 ex rastade i Linnéasjön 15/4. 

 

Svarthakedopping A 

N: 1 ex i Alsjösjön 15/4 och 18/4. 

 

Storskarv  A 

E: Vinterfynd är inte vanliga men den 12.1 sågs en 

ensam storskarv vid Vissefjärdabron. Under våren 

ses storskarvar sträcka mot öster och mot väster 

under hösten med som mest 115 ex den 23.9 över 

Skäveryd. Högsta vårnoteringen var 110 ex den 8.4 

över Hörnsjön 

N: Tolv fynd varav tio gäller sträck. Dessutom 1 ex 

rastande vid Stensjön/M 9/9 och 12/9. Största 

flocken, 100 ex, sträckte mot N över Kulla 7/4. 

 

Rördrom  A 

E: Liksom i fjol hördes en tutande rördrom i 

Yggersrydssjön (Kårahultsjön). I år hördes den från 

23.5 till den 1.6. 

 

Ägretthäger  ! 

E: Hela 9 ex sågs flyga förbi vid Hörnsjön den 

10.5. En ensam fågel visade sig vid Hörnsjön några 

dagar i september, 3.9 – 5.9. Vid ett tillfälle under 

dagen den 3.9 även 2 ex. Denna granna häger, förr 

en riktig raritet, har blivit årsviss hos oss och häckar 

numera så nära som i Kalmarsund. 

 

Gråhäger  H, V 

E: Enstaka hägrar sågs nästan hela året utom under 

januari. Häckning är rapporterad från Långasjö och 

fyra årsungar sågs vid Udden, Kyrksjön den 1.8 

vilket tyder på häckning i närheten. 

 

Bivråk  A 

E: Årets första dröjde ända till den 5.6. Därefter 

gjordes tre spridda fynd under månaden. I augusti – 

september gjordes endast ett fåtal observationer, 

nämligen i Skäveryd 2 ex 7.8; 1 ex 16.8 och 2 ex 

19.9 och i Guttamåla sågs bivråk 30.6, 16.8 och 

30.9. 

N: Sex fynd från sex olika lokaler 3/7 – 14/8. 

 

Röd glada  A 

E: Gladan ses alltmer i kommunen. Årets första 

fynd gjordes på nyårsdagen, den 1.1, med ett ex i 

Vissefjärda och ett annat i Eriksmåla. Därefter sågs 

glador främst under tidig vår och sensommar. 

Under häckningstid visade sig gladorna mera 

sparsamt. Gladorna söker gärna föda på nyslagna 

vallar under sommaren. Ett par områden kan 

möjligen utpekas som revir men inga säkra. Årets 

sista glada sågs i Skäveryd den 3.11. 

N: 52 fynd under året i kommunen. Årets första 2/1 

vid Madesjöflyna och årets sista 12/11 över 

centrum. En ganska stor koncentration av fynd 

längs rv 25 från Emmabodagränsen vid Boda till 

Kalmargränsen vid Kimramåla eftersom 

förbipasserande skådare rapporterar där. Även längs 

rv 31 märks lite av detta fenomen. 

 

Havsörn  A 

E: Rapporterad alla årets månader. Tre ungfåglar 

sågs kretsa över Skäveryd den 1.10 för att 

tillsammans sträcka mot SV.  En lyckad häckning 

genomfördes åter i kommunen; en unge 

ringmärktes. 

N: 25 fynd om 1-3 ex. Flest 18/9 i Källebäck och 

13/11 i Vikroken. Första fyndet för året var 7/1 i 

Torestorp och årets sista 27/12 i Västrakulla. En 

lyckad häckning i kommunen, samme ringmärkare 

som i Emmaboda var där. 

 

Brun kärrhök  H 

E: Liksom under förra året gjordes observationer i 

tre – fyra eller troliga häckningsområden. Årets 

första bruna kärrhök, en hane, siktades vid 

Hörnsjön den 7.4.. 

N: Endast en häckningslokal. 

 

Blå kärrhök  A 

E: Endast honfärgade fåglar har noterats: 1 ex 

Långasjön 9.6; 1 ex vid Skäveryd 18.8; 2 ex på 

samma lokal 16.9 och årets sista, även den vid 

Skäveryd 23.9. 

 

Duvhök  A 

E: Har setts årets nästan alla månader under året på 

spridda lokaler utom under senhösten. Kända 

häckningsrevir finns i kommunen. 

N: Femton fynd 17/1 – 27/11, alla gäller 1 ex och är 

spridda över hela kommunen. 

 

Fjällvråk  A 

E: Även i år finns sex observationer under januari – 

mars, troligen rör det sig om två eller tre individer. 

Under höstflyttningen sågs sammanlagt fyra fåglar, 

därav tre vid Skäveryd. I Eriksmåla sågs en 

fjällvråk på en mycket udda tid, nämligen den 3.6. 

N: Under våren tre fynd á 1 ex 1/1 – 15/4. På 

hösten sju fynd 7/10 – 18/11. Flest 13/10 då 4 ex 

sågs vid Madesjöflyna. 

 

Kungsörn  A 

E: Elva rapporterade fynd finns på Artportalen. 

Åtta under perioden februari - maj samt tre under 

oktober – november. Det är främst yngre fåglar som 

ses. 

N: Sju fynd som inte är dolda på Artportalen 3/1 – 

23/3 och 11/9 – 23/12. Alla fynden gäller 1 ex utom 

23/12 då det sågs 2 ex vid Koppekull, Hälleberga. 

Det märks en starkt västlig koncentration förutom 1 

ex över centrum 11/9. Det finns även misstankar 
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om revir längs gränsen mot Uppvidinge kommun, 

som har fyra revir i sina ostligaste delar. 

 

Fiskgjuse  H 

E: Årets första sågs i Vissefjärda och Skäveryd, 

båda den 6.4 och den sista flög förbi vid Skäveryd 

23.9. Utöver dessa ströobsar finns uppgifter om 

häckningar i flera sjöar. 

N: Häckningsuppgifter från tre sjöar. 

 

Tornfalk  A 

E: Under våren sågs enstaka fåglar vid flera 

tillfällen på spridda lokaler. På hösten dominerar 

Skäveryd där Storemaden, särskilt efter slåtter, får 

besök av ryttlande falkar. I mitten av september 

sågs rekordmånga tornfalkar sträcka söderut vid 

Skäveryd. Inte mindre än 27 - 28 ex (!) bokfördes 

den 19.9 och 12 ex den 22.9. Dagarna före och efter 

sågs 1 - 8 ex. Sammanlagt rörde det sig om drygt 60 

sydsträckande tornfalkar under en 

fjortondagarsperiod vid Skäveryd. Ett rejält 

höstrekord! Tyvärr saknas det i Artportalen nästan 

helt uppgifter om fåglarnas ålder. De tre individer 

som sågs den 18.9 var emellertid alla årsungar. 

N: Femton fynd 18/4 – 2/10, alla gäller 1 ex utom 3 

ex på Madesjöflyna 9/8 och 2 1K-fåglar på samma 

lokal 12/8. Tolv av fynden är från Madesjöflyna 

och resten från Lansgöl 18/4, Kolaretorp 16/9 och 

Källebäck 18/9. 

 

Stenfalk  ! 

E: Under årets såg stenfalkar vid åtta tillfällen, de 

flesta så sydsträck under september – oktober vid 

Skäveryd.  

 

Lärkfalk  H 

E: Årets första sågs över Hörnsjön den 29.4 där så 

gott som dagliga observationer gjordes under resten 

av våren. Vid ett tillfälle sågs hela 7 ex på 

insektsjakt den 9.5 vid Hörnsjön. Årets sista sågs 

vid Skäveryd den 23.9. 

N: Sedd under häckningstid på fem lokaler. 

 

Pilgrimsfalk  ! 

E: Vid Guttamåla passerade en pilgrimsfalk den 

12.8 och det var årets enda observation 

 

Vattenrall  A 

E: Spelande fåglar har hörts i Yggersrydssjön, 

Getasjön. Långasjön, Hällasjömålasjön, Harebosjön 

samt i Hörnsjön. En vattenrall sågs födosöka vid 

Vägbron i Yggersrydssjön den 5.9 vilket också blev 

årets sista observation. 

N: Sex fynd från lika många lokaler 8/4 – 24/6; 

Toresbo, V Alsjösjön, Ö Alsjösjön, Tokebo sjö, 

Madesjösjön och Linnéasjömaden. Alla fynden 

gäller 1 ex utom det från Tokebo sjö, 2 ex där. 

 

Småfläckig sumphöna A 

E: En spelande fågel hördes i Hällasjömålasjön  

21.4 – 27.4 men den 27.4 hördes två ex spela. I 

Harebosjön spelade ytterligare en sumphöna den 

6.5. 

 

Rörhöna  A 

E: Vid Vissefjärdabron, från norra sidan, hördes en 

rörhöna den 13.3. Rörhönan är nätt och jämt årlig i 

kommunen. 

N: 1 ex på Linnéasjömaden 9/4. 

 

Sothöna  H 

E: Under perioden 25.3 – 12.5 sågs 1 - 2 fåglar i 

Hörnsjön. Det är oklart om de rastade eller bildade 

par och häckade. 

 

Strandskata  A 

E: Två strandskator rastade vid Kyrksjön den 4.4 

och en ensam fågel två dagar senare, den 6.4, vid 

Skäveryd. 

N: 1 ex födosökte vid Stena på Norra vägen 5/5 och 

1 ex flög förbi Idehult 10/7. 

 

Mindre strandpipare 

N: 1 ex vid Kombiterminalen, Åkrahäll 20/4 och 1 

ex vid Björnsjön, Överstatorp 16/5. 

 

Ljungpipare  ! 

E: Årets enda ljungpipare var 6 ex som sträckte 

mot SV den 9.9 över Skäveryd. 

 

Kustpipare  ! 

E: En kustpipare sågs vid Hörnsjön den 2.6 och det 

var det andra fyndet i kommunen enligt 

Artportalen. Det första gjordes 2014 så en flock om 

20 fåglar noterades över Emmaboda samhälle. 

N: Lockläte hördes på sydsträck över Ö Bondetorp 

13/8. 

 

Tofsvipa  H 

E: Par under häckningstid och i lämplig biotop har 

setts vid Hörnsjön, Långasjön, Flädingstorp, 

Skäveryd och på Karamålamossen. Irriterade och 

varnande fåglar tyder på häckning. 

N: Under häckningstid har par setts på åtta lämpliga 

lokaler. 

 

Brushane  ! 

E: På maderna vid Skäveryd rastade en brushane 

den 9.6. Det var en nästan helsvart hane i speldräkt. 

 

Dvärgbeckasin  A 

E: En dvärgbeckasin spelade över Hällasjömålasjön 

20.4 – 27.4. Spelen hördes vanligen mellan kl 21.00 

och 22.00. En morgonpigg observatör noterade spel 

även kl 04.30 den 26.4. 

 

Enkelbeckasin  a 

N: 13 ex rastade i Hagnebo 5/4 och 15 ex spelade 

vid Tokebo sjö 21/4. 
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Morkulla  f 

N: Tidiga fynd i Kulla 12/1, i Torestorp 13/2 och i 

Idehult 23/2. Spår i snön av en sen individ 25/12 i 

Idehult. 

 

Småspov  ! 

E: Sent på natten (eller tidigt på morgonen) den 

19.7 hördes sträckande småspovar över Emmaboda. 

 

Storspov  A 

E: Storspovar har bara setts i april. Under perioden 

15 – 22.4 gjordes fyra fynd.  Som mest sågs 5 ex 

flyga över maderna i Skäveryd den 15.4. Inga 

tecken på häckningar är kända. 

N: 2 ex födosökte vid Björnsjön, Överstatorp 16/4, 

arten hördes förbisträckande vid Stenaråsen, 

Bäckebo 2/6 och 1 ex sträckte mot söder 31/7 över 

Ö Bondetorp. 

 

Rödbena  A 

E: En rödbena sågs vid Hörnsjön den 7.5 samt 1 - 2 

ex under dagarna 12.5 - 13.5. 

 

Skogssnäppa  a 

E: Upp till 12 ex sågs rasta vid Skävresjön den 5.4 

N: Minst 15 ex rastade i Hagnebo 5/4. 

 

Grönbena  A 

E: Långt från fjolårets rekord stannade årets högsta 

siffra på blygsamma 10 ex vi Hörnsjön den 8.5. 

 

Drillsnäppa  H 

E: I Ödevaten konstaterades en häckning med 

lyckat resultat. Två adulta fåglar sågs med 

åtminstone en unge. Sannolikt häckar drillsnäppor 

även i andra likartade sjöar, tex Törn, Skepen m.fl. 

N: Rapporter under häckningstid från åtta lokaler. 

Flygövande ungar vid Rismåla göl. 

 

Skrattmås  H 

E: De första skrattmåsarna brukar visa sig i antal 

under de första dagarna i april. Ett tiotal sågs den  

4.4 i Hörnsjön. Ca 60 ex sågs i Hörnsjön den 8.5 

och däribland även ruvande fåglar. 

N: Endast översomrande fåglar under häckningstid. 

Flest vid Svartegöl i Nybro. 

 

Silltrut  ! 

E: Sjön Törn: Från badplatsen vid Törestorp sågs 

ensam silltrut den 7.4. Silltruten är en sällsynt gäst 

hos oss, långt ifrån årlig. 

 

Gråtrut  H 

E: Ingen häckning har rapporterats in. För övrigt 

endast enstaka fåglar sedda under vår och sommar. 

Högsta antal var 5 ex som högljutt flög över 

Tallbacken i Emmaboda den 1.4. 

N: Trolig häckning i Stensjön/M och ruvande fåglar 

i Boasjö. Största antal var minst 50 ex som drog 

förbi södra Nybro mot väster 29/12. 

Havstrut  A 

E: Årets enda rapporterade havstrut var en ensam 

fågel som flög förbi vid Hörnsjön den 29.5. 

N: 1 ex på översvämmade Madesjöflyna 9/4. 

 

Fisktärna  H 

E: Förra årets sjöinventering visade på häckningar i 

tolv sjöar med minst fem par i Nätterhövden. Årets 

siffror är betydligt blygsammare på grund av sämre 

bevakning och knapphändig inrapportering men 

häckning är konstaterad i Lillsjön vid Guttamåla 

samt i Sidlången. Vid Hörnsjön och Kyrksjön finns 

dock tecken på framgångsrik häckning där en adult 

fågel sågs mata en årsunge den 1.8. Spridda 

noteringar av enstaka fåglar finns från flera sjöar. 

N: Par under häckningstid i fem sjöar. 

 

Tamduva  a 

N: Största flocken var de duvor som räknades på 

taken i centrum mellan torget och Stationsgatan 

24/12, 99 ex. 

 

Skogsduva  a 

 

E: Skogsduvan ses i allt större antal efter att ha 

varit nästan borta under 1990-talet. Diagrammet 

från Artportalen visar antalet fynd i kommunen 

under de senaste trettio åren. 

 

 

Ringduva  a, f 

N: Ringduvan är nog den art som mest har ändrat 

sitt beteende inom Nybro kommun på senare år. För 

10 år sedan förekom inga vinterfynd, nu ökar de 

dramatiskt för varje vinter. Från januari finns sex 

fynd med max 2 ex, Hanemåla 10/1. Från december 

finns fyra fynd med max 21 ex i södra Nybro 18/12. 

De största flockarna var 40 ex i Hagnebo 20/9, 50 

ex på Madesjöflyna 7/10 och 70 ex på samma lokal 

13/10. 

 

Turkduva  A 

E: Det är bara Emmaboda tätort som kan stoltsera 

med turkduvor. Spelande turkduvor har noterats 

från parken vid Folkets Hus, vid Tallbacken och 

kring Hälsocentralen. Helt i särklass är den flock 

med turkduvor som, likt tidigare år, uppehöll sig 

vid Opalstigen i norra delen av samhället med upp 

till 12 ex vid fågelmatning den 4.11. 

N: 1 ex på Germundsgatan i Hanemåla 15/5. 
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Gök  f 

N: Årets första redan 28/4 i Ö Bondetorp. 

 

Berguv  ! 

N: Det finns ett fynd från Grytsjön/B 23/5. 

 

Sparvuggla  H 

E: Även detta år fanns åtminstone tre områden med 

möjliga revir: Buggehult, en eller två spelande, 

Hökamåla och Buemåla. Dessutom en spelande i 

Algutsboda socken utan närmare platsangivelse. 

N: Ropande hanar har hörts på sex olika lokaler. 

 

Kattuggla  H 

E: Spelande kattugglor har hörts på flera håll i 

kommunen. Redan i januari hördes kattugglor ropa; 

redan den 2.1 hördes den första vid Brinkabo. I 

Artportalen har ett trettiotal observationer lagts in, 

de flesta från Buggehult. Häckning har konstaterats 

i Guttamåla.  

N: Gott om spelande kattugglor, 54 rapporter. 

Ungar hörda i Ö Bondetorp. 

 

Hornuggla  H 

E: Inga rapporter finns om häckande hornugglor. 

Årssiffran landar därför på blygsamma 2 individer 

som setts flyga förbi: 1 ex Koppekull 19.3 och 1 ex 

Buemåla 6.5. 

N: Endast en ropande hane, i Åkrahäll. Tiggande 

ungar i Ö Bondetorp. 

 

Pärluggla  H 

E: Från Ekeborydsvägen, nära Buemåla, hördes en 

pärluggla ropa 7.5 - 8.5. Ytterligare en pärluggla 

sågs flyga lågt över väg 520 vid Buemåla vägskäl 

den 28.11. 

N: Från fem lokaler finns rapporter om ropande 

hanar. 

 

Nattskärra  A 

E: Spelande fåglar har rapporterats från fyra 

platser: Pellamåla 1.5 där ett ex sågs flyga upp från 

ett hygge med mycket sly.  Från Ekeborydsvägen, 

nära Buemåla, hördes en nattskärra spela 8.5 - 9.5. 

Likaså hördes spel vid Järnvägsbron i Brinkabo 8.5 

och väster om Kårahultsjön i Yggersryd 1.6. 

N: 16 fynd 9/5 – 21/8. Alla fynden gäller 1 ex utom 

11 ex mellan Kulla och Smedjevik och en bit mot 

Gadderås 18/5, 2 ex vid Grytsjön/B 22/5 och 1-2/6 

samt 2 ex vid Källebäck 12/6. 

 

Kungsfiskare  A 

N: 1 ex vid Skabro 13/7, 15/7 och 16/7 samt 1 ex i 

Hinsaryd 13/8. 

 

Göktyta  A 

E: Under våren har ropande tytor har noterats på 

sju olika lokaler runt om i kommunen, 22.4 - 25.5. 

Vid Luvön sågs två ex den 9.5. 

N: Tio fynd finns från 19/4 till 6/5, alla gäller 1 ex  

spelande/sjungande. Fynden från Ö Bondetorp och 

Skillerhult 19/4 är anmärkningsvärt tidiga. 

 

Mindre hackspett H 

E: Den första ropande hördes redan den 21.1 vid 

Tallbacken i Emmaboda. Därefter sågs och hördes 

mindre hackspett på många platser runt om i 

kommunen under februari och till början av maj, 

sammanlagt omkring ett 15-tal fåglar. 

N: Från tolv lokaler utanför Nybro finns det 

rapporter. Dessutom fynd från ett flertal lokaler 

inom Nybro tätort. 

 

Trädlärka  H 

E: Spelande trädlärkor har hörts vid Bodaskogs 

grustag, vid Skäveryd och vid Yggersryd. En 

rastande fågel, för övrigt årets första, visade sin vid 

Flädingstorp den 26.3. Under hösten bokfördes 

endast ett ex, Skäveryd den 9.9. 

N: Spelande fåglar på fjorton lokaler i kommunen. 

Det måste vara ett av de bästa åren någonsin. 8/4 

hördes 4 ex i Stora Stjärnamo, annars som mest ett 

par i lämplig häckningsmiljö eller revirhållande. 

 

Sånglärka  H 

E: Sannolikt häckar sånglärkor på Storemaden i 

Skäveryd och kanske även längre norrut, upp mot 

Gusemåla. Spelande, stationära lärkor har hörts 

under vår och försommar från de öppna fälten ifrån 

Lindås ner till Skäveryd.  Tidig vallskörd är ett hot 

mot markhäckare, däribland lärkor. Årets svåra 

torka kan också ha påverkat 

häckningsframgångarna, positivt såväl som 

negativt. Torkan verkar ha lett fram till ett mera 

intensivt utnyttjande av markerna, såväl vallskörd 

som kreatursbete. 

N: Från åtta lokaler finns det fynd under 

häckningstid. Bästa lokalen är Madesjöflyna och 

Riddaretorp-Hagnebo, kanske för att dessa områden 

är bäst bevakade. 

 

Backsvala  A 

E: Backsvalan ses fåtaligt. Under våren gjordes 

endast ett fynd, nämligen vid Hörnsjön den 15.6. 

Under augusti har Skäverydsmaden har visat sig 

vara en ganska säker lokal där enstaka backsvalor 

kan hittas bland övriga höstflyttande svalor. Årets 

backsvalor, ca 7 ex totalt, drog förbi under perioden 

7.8 – 2.9. Några häckningar har inte rapporterats på 

många år i kommunen.  

N: 4-20 ex höll till vid Smedstorps industriområde 

4-7/5. 1 ex flög förbi Myrdalen 14/5 och arten 

hördes vid Allgunnen 22/5. 

 

Ladusvala  a, f 

E: I mitten av april börjar enstaka ladusvalor visa 

sig och så även i år. Kring Skäveryd och Brinkabo 

sågs några svalor 13.4 – 18.4 och sedan fyllde det 

snabbt på. Redan i början av augusti sågs 

ladusvalor i stora antal på höstflyttning. Lågt räknat  
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passerade åtminstone 600 svalor Skäveryd under 

kort tid på förmiddagen den 6.8. Sista ladusvalan 

som rapporterats sågs i Skäveryd den 2.10. 

N: Även i år var det en väldigt tidig svala i Kulla, 

Flerohopp. 5/4 sågs den första gången. 

 

Hussvala   H 

E: Det var vid Hörnsjön som den första hussvalan 

sågs med ett ensamt ex den 29/4. Små kolonier av 

häckande fåglar (storleksordning 5 par) fanns vid 

Kyrkeby bränneri samt vid Ödevata Fiskecamp, vid 

bensinmacken i Vissefjärda och vid Gransjö gård 

men kan ändå vara underrapporterad vad gäller 

häckplatser. På höstflytten ses ibland stora flockar, 

så t.ex. 50 ex förbi Huvudhultakvarn den 16/9. 

N: Konstaterad eller trolig häckning har 

rapporterats från Gräv & Schakt på Titanvägen, 

Smedstorps industriområde, Stora Idehult och 

hyreshusen på Dr Sandbergs gata. Endast ett fåtal 

par på varje ställe. 

 

Ängspiplärka  H 

E: Ängspiplärkor ses mestadels under vår- och 

höstflyttningen. Häckning är rapporterad från 

Skäveryd men det finns troligtvis fler häckningar än 

så. 

N: Inga fynd med häckningsindicium. Största 

flocken sågs på Madesjöflyna 7/10, ca 50 ex. 

 

Rödstrupig piplärka ! 

N: En sydsträckande fågel lockade över 

Linnéasjömaden 2/10. 

 

Gulärla  A 

E: Gulärlan ses tyvärr alltför sällan. Vårens enda 

fynd gjordes den 14.4 vid Hörnsjön. Under hösten 

sågs 2 ex en 18.8 vid Skäveryd samt ytterligare 2 ex 

den 3.9 i Brinkabo. 

N: Årets första fynd är från Ö Bondetorp 21/7 då 2 

ex sågs där. 5 ex sågs i Kolaretorp 18/8. I området 

kring Simontorp och Börsryd sågs 1-3 ex 20-28/8.  

1 ex sågs vid Stallvägen 29/8 när den flög mot 

Stora Idehult och 1 ex sågs i Koppekull 30/8. 

 

Forsärla  A 

E: Forsärlor har häckat i Lyckebyån: i Broakulla 

nära AMB och troligen även vid glasbruket. 

Dessutom har det sannolikt häckat forsärlor vid 

Huvudhultakvarn och i Lindås vid Tornborgs. 

Enstaka fåglar har setts i Lyckebyån på flera andra 

håll i kommunen. 

N: 38 fynd 31/3 – 12/9, som mest 2 ex eller 1 par. 

Bebott bo i Alsterbro och årsungar i Flerohopp och 

Uddevallshyltan. 

 

Sädesärla  a 

N: De största flockarna kommer från vår- resp. 

höststräcket och innehöll 23 resp. 60 ex, Kulla 7/4 

och Stensjön/M 3/9. 

 

Sidensvans  a 

N: Inga jätteflockar varken i början eller i slutet av 

året. Största flocken hade 150 ex och sågs i södra 

Nybro 12/1. Flockar med minst 100 ex sågs bara 

två gånger till under hela året, 3/1 och 20/10, båda i 

södra Nybro. 

 

Strömstare  H 

N: Egentligen har vi inte med strömstare i mallen 

längre, men nu har den blivit så pass sällsynt som 

häckfågel att vi kanske får återinföra den. Annat var 

det i början på 1990-talet när Cinclus-klubben hade 

satt upp en massa holkar. 25/3 sågs bobygge i 

Skabro och 2/5 förekom det matning av ungar där. 

22/5 sågs matning av ungar i Flerohopp. 

 

Järnsparv  f 

N: 15-16/1 sågs en tidig järnsparv i Kulla och 23-

26/12 fanns en sen individ kvar på Östermalm. 

 

Rödhake  V 

E: Flera fynd har gjorts under januari – februari av 

övervintrande fåglar. Det första sågs redan den 1.1 i 

Lindås. Enstaka rödhakar dröjde sig sedan kvar 

ända fram till julhelgen med fynd både i Brinkabo 

som vid Tallbacken i Emmaboda. 

N: Fynd från 6 lokaler i januari, 3 lokaler i februari 

och 5 lokaler i december. Samtliga fynd är från 

Nybro tätort utom ett 3/2, som är från Flerohopp. 

 

Näktergal  A 

E: En sjungande fågel, årets första, hördes i 

Långasjö den 5.5. Därefter hördes näktergal sjunga 

vid Getasjön 14.5 – 20.5 samt ytterligare ett ex vid 

Harebosjön den 29.5. 

N: Nio fynd om 1 ex sjungande. 12/5 – 12/6 finns 

sex fynd från S:t Sigfrid-Bosgård. Övriga är från 

Kulla, Flerohopp 1/5, Idehult 16/5 och Kristvalla 

4/6. En lockande fågel hördes i Svartbäcksmåla 7/9.  

 

Blåhake  ! 

N: En rastande individ på Flyebovägen 3/9. 

 

Svart rödstjärt  H 

E: Den som har tågpendlat de senaste åren har 

kunnat höra svart rödstjärt sjunga vid 

stationsområdet nästan varje morgon under vår och 

försommar. I år har bevakningen varit sämre men 

en revirhållande fågel har sjungit flitigt under april 

– maj kring fjärrvärmeverket på Södra vägen i 

Emmaboda.  

N: Antingen har antalet revir i Nybro tätort minskat 

under 2018 eller har bevakningen blivit sämre. Det 

finns fynd från sex olika industriområden; runt 

Titanvägen-Grönadalsgatan-Norra vägen, vid 

Madesjövägens norra ände, Kährs, kommunens 

förråd på Joelsgatan, Smedstorp och runt 

Emmabodavägen-Herkulesgatan-Sågaregatan. 

Under de bästa åren har det varit betydligt fler. Inga 

fynd utanför staden 2018. 
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Rödstjärt  f 

N: En 1K-fågel dröjde sig kvar i Kulla 4/10. 

 

Ringtrast  A 

E: Två ringtrastar, hane och hona, sågs nära 

Karamåla den 9.4. Ringtrast ses inte varje år. 

N: En 2K hane med mycket brunt i dräkten sågs på 

slalombacken i Svartbäcksmåla 9-12/4. 

 

Björktrast  a 

N: De enorma trastflockarna uteblev det här året. 

80 ex på Madesjöflyna 2-3/1 och 75 ex där 13/10. 

 

Gräshoppsångare ! 

E: En gräshoppsångare sjöng tidigt på förmiddagen 

den 24.6 vid Skäveryd. 

 

Kärrsångare  A 

E: En sjungande i Brinkabo den 29.5 samt en vid 

Getasjön den 2.6.  

N: En sjungande i norra kanten av Österängs 

våtmark 18/5 samt en i Ö Bondetorp 24/5. 

 

Härmsångare  A 

E: Inte en enda härmsångare noterades under året! 

N: Sju fynd 1/5 – 30/6, alla gäller 1 sjungande 

hane. Norra änden av Madesjövägen, Sandslätt, 

Linnéasjömaden, Ö Bondetorp, Göstorp och två 

gånger i Flerohopp på olika platser. 

 

Törnsångare  f 

N: Årets första redan 28/4 i Ö Bondetorp. 

 

Svarthätta  f 

N: En övervintrande individ hördes 4/1 locka vid 

dammen i korsningen Orreforsvägen/Norra vägen. 

 

Lundsångare  ! 

E: En lundsångare sjöng i Rörsbo på morgonen den 

30.5. Trots ivrigt eftersök senare under 

förmiddagen hördes den inte mera. Fyndet som är 

det första för kommunen, är ännu inte behandlat av 

raritetskommittén (RK) 

 

Gransångare  H 

E: De flesta gransångare hörs under vårflyttningen i 

april och på flera platser i kommunen. Under 

häckningstid har sjungande gransångare hörts i 

Skäveryd 13.6 – 15.6. Sista höstfyndet gjordes i 

Emmaboda den 2.10. 

N: Sjungande hanar har hörts på 22 lokaler runt 

omkring i kommunen. Särskilt ihärdiga var de som 

hördes i Slättingebygd, Madesjö gårdar, Rismåla 

och vid Villagatan/Madesjövägen, de höll på in i 

juni. I Ö Bondetorp hördes en hane sjunga i juli. 

 

Brandkronad kungsfågel ! 

N: Tjugo fynd av 1 sjungande hane nordväst om 

Aftonstigen 5/5 – 10/7. Ett fynd från Svartbäcks-

måla 26/10 med 1 ex i ett meståg vid Pukevallen. 

Mindre flugsnappare A 

E: En sjungande fågel upptäcktes vid Grimsgöl den 

18.5 och höll sig kvar några dagar fram till den 

22.5. 

N: Tre fynd om 1 sjungande hane; Svartbäcksmåla 

7/5, Mjöshyltan 2/6 och Kolningsmåla 17/6. 

 

Varfågel  A 

E: Från början av året finns fem fynd: Långasjön 

8.1 och 23.1, Skäveryd 18.2, Bockabosjön 9.3 och 

Vissefjärda 10.3. Under hösten sågs varfågel vid 

Skäveryd 24.9 – 25.9 samt den 3.11. 

N: Nio fynd 2/1 – 26/3 och fem fynd 4/11 – 29/12. 

Alla fynden gäller 1 ex. Flest fynd från Madesjö-

flyna, Flerohopp och intilliggande Kulla. 

 

Nötkråka  A 

E: Åtta fynd under januari – juli och ungefär lika 

många under hösten. September månad är en bra tid 

för att höra nötkråkan surra i hasseldungar och 

skogshult. En rapport om smalnäbbad nötkråka den 

4.11 i Emmaboda tätort visade sig vara den 

”vanliga” tjocknäbbade efter fotogranskning. 

N: Två fynd under häckningstid; 1 ex i Ö 

Bondetorp 30/3 och 1 sjungande i Råsemåla 5/5. 

Sexton fynd 5/7 – 14/10 om 1-2 ex spridda över 

hela kommunen.  

 

Kaja  a 

N: Minst 1400 ex innehöll den flock som sågs i 

centrum 10/1. Det gör den till årets största 

rapporterade kajflock i kommunen. 

 

Råka  A 

E: Råkan ses förvånansvärt sällan i kommunen. Det 

är endast under vår- och höstflyttningen som man 

händelsevis får se eller höra den. Årets fynd stannar 

vid två: I Emmaboda tätort sågs två den 19.3 och ett 

ex vid Hörnsjön den 9.5. 

N: 2 ex rapporterade från Nybro 8/4 och 1 ex i 

Börsryd 7/10. Alla fynd gjorda av skådare utifrån. 

 

Korp  a 

N: 29 ex flög iväg från Råsemåla 8/3. Där finns en 

populär slaktgrop som brukar dra till sig allehanda 

kråkfåglar och rovfåglar. 

 

Stare  f 

N: Vinterfynd från Gummemåla 28/1 (3 ex) samt 

Flerohopp 6/2 och 8/2 (5 ex). 

 

Gråsparv  V>10 

E: I och kring centrumtorget i Emmaboda är ett 

säkert ställe för gråsparv. Enstaka gråsparvar kan 

ibland visa sig på andra platser i samhället, t ex vid 

Tallbacken. 

N: Sommartid finns det gråsparvar på flera ställen 

runtom i Nybro tätort. Vintertid är de mer 

koncentrerade till centrum och det var där årets 

största vinterflock sågs 3/1 mellan Ölandsgatan och  



18 
 

Grönvägen, 20 ex. På samma ställe sågs hela årets 

största flock 7/3, minst 30 ex. 

 

Bofink  a 

E: Största antal var en flock på ca 100 ex som sågs 

vid Buemåla den 3.9. 

 

Ob. bofink/bergfink 

N: Den största blandflocken var på minst 1000 ex 

och sågs i Kulla, Flerohopp 7/4. En vecka senare 

14/4 rapporterades 250 ex därifrån och 200 ex från 

närliggande Råsemåla. 

 

Bergfink  a 

E: Största antal var en flock på ca 150 ex som sågs 

vid Flädingstorp den 23.9. 

N: Den största rena flocken (utan inblandning av 

bofinkar) var den som sågs i Ö Bondetorp 4/4, ca 

100 ex innehöll den. 

 

Grönfink  a 

N: Årets största flock med grönfink hade 15 ex och 

sågs i Åkrahäll 11/11. Grönfinken har minskat till 

nära utrotning i de södra och västra delarna av 

Sverige, men här verkar den hålla ut, fast på en 

lägre nivå än innan gulknoppsutbrottet. 

 

Steglits  A 

E: Under januari – mars sågs ovanligt många 

steglitsor vid fågelmatningar bl.a. i tätorter som 

Emmaboda och Vissefjärda. Totalt ett femtontal 

fynd. Största flocken, 25 ex, sågs nära golfbanan i 

Vissefjärda den 8.2. Endast två fynd är rapporterade 

från maj – juni. Fyra fynd gjordes i oktober och ett i 

november. 

N: 36 fynd. Rapporterad alla månader utom juli och 

september. Största flockarna var 20 ex i Appleryd 

23/1 och 12 ex i Kulla 16/1. Notabelt är att inga 

ungfåglar alls har rapporterats under året. 

 

Grönsiska  a 

N: I Ö Bondetorp sågs minst 100 ex 17/9. Fem fynd 

finns om 50-flockar mellan 15/9 och 6/11 från 

Slättingebygd, Madesjöflyna och södra Nybro. 

 

Hämpling  A 

E: Under våren gjordes endast fyra observationer 

av enstaka fåglar, alla i början av april. I september 

sågs betydligt fler och från Skäveryd rapporteras 

flera hämplingar under september; som mest 12 ex 

den 20:e. Hämplingen verkar höra hösten till. 

N: Nitton fynd 13/2 – 13/10. Största flockarna var 

12 ex i Kulla, Flerohopp 7/4, 7 ex vid Kombi-

terminalen, Åkrahäll 26/4, 4 ex på samma lokal 

24/4 och 4 hanar i norra änden av Madesjövägen 

3/5. Par under häckningstid har setts i Åkrahäll, 

Smedstorps industriområde söder om rv 25, Stora 

Idehult, Skruvens industriområde och Riddaretorp 

vid järnvägen. Inga fynd av ungar 2018. 

 

Vinterhämpling ! 

E: Ovanligt nog sågs inga vinterhämplingar alls 

under året. Kanske beror det på sämre bevakning av 

ruderatmarker. 

N: 5 ex flög förbi Högalid mellan S Bondetorp och 

Svartbäcksmåla 21/10 och 10 ex passerade Ö 

Bondetorp 14/11. 

 

Gråsiska  a 

E: Största flocken med gråsiska, ca 60 ex, sågs vid 

Flädingstorp den 21.1. I flocken sågs även en 

individ med snösiskans karaktärer. 

N: Vid tre tillfällen 2-6/11 sågs en flock med minst 

50 ex i södra Nybro. 30-flockar sågs i Kulla, 

Flerohopp 16/1 och på Madesjöflyna 4/11. 

 

Bändelkorsnäbb ! 

N: 1 ex med tydliga dubbla vingband sågs i en 

flock om 11 mindre korsnäbbar i Råsemåla 19/1. 

 

Mindre korsnäbb a 

N: Årets största flockar innehöll alla 20 ex, dessa 

sågs 21/1 i Smedjeviks n.r., 2/7 i Madesjö-Idehult 

och 4/11 i Hinkaryds n.r. 

 

Större korsnäbb a 

N: Största flocken under året innehöll 20 ex, den 

sågs i Kulla, Flerohopp 6/12. 

 

Rosenfink  ! 

N: En sjungande hane hördes i Hanemåla 16/6. 

 

Stenknäck  a 

E: Stenknäck ses året om. Störst antal sågs vid 

Bockabosjön den 3.3 med 22 ex samt vid 

Tallbacken i Emmaboda med 10 ex den 12.3. 

N: Hela 32 ex fanns det i årets största flock som 

sågs i Kulla, Flerohopp 27/2. 

 

Snösparv  ! 

E: Två snösparvar rastade vid Flädingstorp den 

25.3. 

 

Gulsparv  V>10 

E: Större flockar sågs redan på årets första dag, den 

1.1 med 20 ex vid Vissefjärdabron, men den största 

flocken, 42 ex, sågs vid Linnefors den 4.11. 

N: Årets största flockar, båda på 20 ex, sågs 16/1 i 

Kulla och 5/2 i Flerohopp. Under december sågs 

som mest en flock på 4 ex i södra Nybro 18/12. 

 

Sävsparv  H, V 

E: Vid Långasjön sågs tre sävsparvar redan den 9.1 

vilket är årets enda vinterfynd. Revirhållande hanar 

har setts bl.a. vid Bockabosjön, Hörnsjön, 

Ödevaten, Långasjön och Getasjön. 

N: På tio lokaler har det hörts revirhållande hanar. 

Förmodligen finns det ett stort mörkertal. Inga 

vinterfynd, varken från början eller slutet av året. 
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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 (1-18 – 1-19) under rubriken 

”Aktuella observationer”. Där framgår 

vilka observatörerna är. 

 

Urvalet är gjort enligt den mall som finns i 

Fågelbladet 4-18 på sidan 13 (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 

bokstav efter ett snedstreck, t.ex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En sparvhökshane och en jämnstor tamduva. 

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 ingen ny art i Emmaboda 

kommun 2018, därmed står man kvar på 

219 arter i kommunen genom alla år. Det 

räcker till plats 239 bland landets 290 

kommuner. 

För Nybros del hittades heller inga nya 

arter under 2018. Därmed har 215 arter 

setts i kommunen genom alla tider och det 

ger en placering som kommun 243 i landet. 

 

Lokala rapportkommittén 

Rolf Jansson, Emmaboda 

Ulf Edberg, Nybro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Foto: Wolfgang Stein 
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               Ur Fågelbladet 2-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1988 

 

Styrelse    Programkommitté 

Torgny Berntsson, ordf.   Bengt Hansson 

Mikael Johansson, sekr.   Mats Hansson 

Anders Brattström, vice sekr. 

Elisabeth Lindblad, kassör 

Mats Hansson, ledamot 

Kenneth Jonsson, ledamot 

Weine Lidberg, suppleant 

Ingemar Karlsson, suppleant 

 

Elsa Holmström, revisor 

Alf Kjellgren, revisor 

 

 

 

En ugglekväll som lockade cirka 25 deltagare att lyssna till pärluggla och även en storspov 

har ägt rum. Exkursionen hölls i trakterna av Algutsboda och Åsgöl. På Fågelskådningens 

dag bjöds det på orrspel vid Lädja. En utflykt till Rydsjön i Lessebo kommun med 

ungdomar från Algutsboda har också anordnats. I maj var det mycket tätt mellan 

exkursionerna. Endast två dagar efter Fågelskådningens dag hade vi en exkursion till 

Hökasjön. Redan dagen därpå erbjöd vi möjligheten att deltaga på Våtmarksrundan i 

Långasjö med omnejd. Deltagarna på denna spännande exkursion fick bl a se brun kärrhök 

och höra en småfläckig sumphöna vid Harebo. Några veckor senare kunde man, om man 

orkade upp, vara med på nattexkursion till Bockabosjön. 

 

Under året har vi haft en inventering av Torsjöområdet. ”Nära till naturen” var ett 

evenemang som hölls i Ekeboryd i början av juni. I mitten av augusti hade vi ett 

styrelsemöte hemma hos Torgny. På mötet beslutades bl a om upprättandet av en lokal 

rapportlista och tryckning av klubbdekalen. Naturreservatens dag hölls i Lidahult. I 

september var det dags för en hyggesvandring i Bäckebo. Helgen innan älgjakten var det 

dags att följa med på Kalmarornitologernas årliga Skåneresa, dvs det lilla fåtalet från 

Nybro-Emmaboda som anmält sig till denna trevliga exkursion. Torhamns udde var målet 

för en höstexkursion. Under hösten har vi även haft föredrag med Friluftsfrämjandet i 

Gusemåla och Scouterna i Örsjö.  

Vidare under året har en inventering av sjön Skepen utförts. Det har även gjorts försök 

med tornfalksholkar och inventering av vitryggig hackspett. Och till slut ett tack till 

redaktören som fixat 5 nummer av Fågelbladet åt oss. 

 

Anders Brattström 
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EXKURSIONSRAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ur Fågelbladet 2-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLKUPPSÄTTNING I SVARTBÄCKSMÅLA 21 FEBRUARI 1999 

 

I förra numret av Fågelbladet (1-99) stod att läsa om alla de fågelholkar Nybro kommun* 

skänkt oss för att vi skulle sätta upp i Svartbäcksmåla friluftsområde alldeles sydost om 

Nybro tätort. De 75 mesholkarna levererades i mitten av februari av kommunens 

Rasmusprojekt till Tomas Karlsson, som lagrade dem i ett skjul på sin arbetsplats Orrefors 

skola. Starholkarna och storholkarna var inte klara, så de ska vi sätta upp till hösten. 

 

Klockan 09.00 var jag på Statoil i Nybro och hyrde ett släp som jag for till Orrefors med. 

Där väntade Tomas vid skolan och vi lastade på tre stegar och 50 av mesholkarna. Vi 

visste inte hur många som hade tänkt ansluta och befarade att vi kanske skulle bli 

ensamma. Till vår stora glädje stod det fyra personer och väntade på parkeringen i 

Svartbäcksmåla när vi anlände, ca fem minuter sena. Vi lastade av ca 25 holkar på 

parkeringen som de övriga skulle sätta upp längs ån, medan Mikael (som kom medan vi 

höll på att lasta av), Tomas och jag for bort med resterande 25 till Nybro OKs stuga. 12 

holkar blev strax uppspikade i området och så åkte vi tillbaka till parkeringen. Vi började 

spika upp några holkar mellan parkeringen och koloniområdet, men en titt på klockan 

visade att den närmade sig 11.30 och då hade vi bestämt med de övriga att vi skulle träffas 

vid Nybro OKs stuga för att grilla korv.  

 

Väl framme vid grillplatsen syntes de övriga inte till, men vi började elda. Vi fick ta av 

Nybro OKs ved och grillens byggmästare berättade hur den kom till. Elden hade svårt att 

ta sig och vi slet i nära en timme innan vi hade fått en ordentlig brasa. Då kom Sten-Olof 

Johansson och Jerry Ljunggren, de berättade att de hade varit nere vid Skabrodammen för 

att Mats Kesselmark skulle sätta upp en knipholk. Plötsligt hade han halkat och landat med 

ryggen på holken. De trodde att Mats hade brutit sig ordentligt, men han hade spikat upp 

holken. Sedan var han dock tvungen att avvika. Hans fru, som också var med, skjutsade 

hem honom, berättade Sten-Olof och Jerry.  

 

Elden flammade på och Tomas föreslog att vi skulle sätta upp de resterande holkarna 

medan elden blev till glöd. Sten-Olof och Jerry blev eldvakter medan vi satte upp de sista 

holkarna kring koloniområdet. Därifrån gick vi till grillplatsen och de välsmakande 

korvarna. När korvarna var slut och elden släckt lämnade vi stället och passerade då de 

holkar vi tidigare hade satt upp vid stugan. Holkarna måste ha varit mycket välkomna, för 

i hålet på en holk satt redan en talgoxe. Medan jag skjutsade tillbaka Tomas och stegarna 

till Orrefors talade vi om att det kunde vara intressant att göra någon form av holkstudier 

när vi nu har så många holkar uppsatta. Vi var också glada över den hjälp vi fått med 

uppsättningen och den uppskattning talgoxen visade. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

* = Det var 9/12 1998 som kommunen höll ett möte med föreningslivet i värmestugan och 

undrade vad vi ville ha i Svartbäcksmåla. –Fågelholkar, sa Tomas. Han lovade att vi 

skulle sätta upp dem och vi blev lovade över 100 holkar. Med på mötet var det även 

politiker som lovade att Gröna lungan skulle bevaras ograverad. Där ser man vad 

politikerlöften är värda m.t.p. Thebacken. /Red. 
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PÅ HEMMAPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 

 

MÖTEN I JOHANSFORS 18 MARS 

 

Vid 18.30 hölls årsmötet. Det bjöd inte på 

någon dramatik. Omval på alla poster som 

var uppe till val, ansvarsfrihet för styrelsen 

och oförändrad medlemsavgift 2020 var 

bland det som årsmötet beslöt. Ekonomin 

är god och medlemsantalet ökande. 

 

Efter årsmötet visade Göran Cedertorn 

bilder från en resa till Costa Rica. Det var 

mycket miljöbilder från olika lokaler i 

landet, men även en hel del fågelbilder, 

fast inte många arter som man kunde 

bestämma. 

               Ur Fågelbladet 2-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När bildvisningen var klar fick Göran en 

blomma och sen bjöd klubben på fika. 

 

Med lite tidspress från larmet som skulle 

gå på vid 21 hölls sedan ett styrelsemöte. 

Där beslöts bl.a. att ta fram ett 

vandringspris till klubbtävlingen, att 

undersöka intresset för en resa i oktober 

samt att börja fundera på vårt jubileumsår 

2020 (35 år). En fest är ju alltid festligt. 

 

Till sist hann vi diska under stark tidspress 

och var klara med en hel minuts marginal. 

MITT MÖTE MED LAPPUGGLAN 

 

Trött efter dagens arbete en helt vanlig vardag, då fanns inget annat mål i tankarna än att 

komma hem och ta sej en tupplur. Jag brukar ibland ta genvägen över Trollamåla om 

väglaget tillåter och så blev det denna eftermiddag 2:e februari. Det började skymma, 

klockan var en bit över fyra, och som tidigare sagts fanns det inget utrymme för skådning. 

 

Så plötsligt och totalt överraskande, på ett tämligen harmlöst ställe där man knappast kan 

förvänta sig någonting alls, flög en stor fågel upp från vägdiket. Jag artade den som 

berguv, stannade bilen och hade som alltid kikaren till hands, men fågeln verkade loj och 

oskygg, satte sig på en av högstubbarna med ryggen mot mej. 

Jag smög mej närmare och då vred den ansiktet mot mej och jag fick till min stora 

förvåning stå ansikte mot ansikte med en livs levande lappuggla, ungefär ett 10-tal meter 

bort. När den sedan lyfte syntes tydligt dom gula fälten på det storslagna vingspannet. 

Den satte sig på en gren 30 m bort och jag ringde på mobben till Torgny, men han jobbade 

till halv sex och han hade då ingen chans att komma ifrån. Dagen efter var många skådare 

där ute men ingen hade turen att få se den. 

 

Efter detta blev det ordentlig vinter och vi tittade på alla högstubbar utmed alla vägar och 

Torgny tog reda på på Svalan att det fanns 4 obsar på arten i Sydsverige denna vinter. Han 

fick se den sex veckor senare från väg 120 på ett hygge vid Brunamåla utanför 

Emmaboda, möjligen samma ex., och ytterligare en gång från samma väg några km 

söderut, men det var ju ändå jag som hade första obsen utan att ha den minsta aning om att 

en sådan fågel kunde vara här. 

 

Som Torgny sade: –Hade du inte sett den då hade den antagligen blivit osedd. Livskryss 

blev det. 

 

Fabian Idensjö 
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YTTERLIGARE INFO FRÅN 

SMÅLANDSARTRALLYT 2018 

 

Smålands Artrally, även kallat 

Allhelgonaracet m.m., går alltid över 

lördag och söndag i Allhelgonahelgen. Det 

är en tävling mellan Smålands alla 

fågelklubbar i att få den längsta artlistan 

inom sitt verksamhetsområde. 

 

2018 års tävling redovisades i Fågelbladet 

1-19. Den brukar vara en affär mellan ett 

fåtal klubbar med kust och vi brukar hålla 

till i den nedre halvan av tabellen. 

 

Det som däremot brukar vara uppskattat av 

inlandsklubbarna är ”Bästa klubbinsats”. 

Jag hittade inte det resultatet för 2018 när 

jag gjorde redovisningen av tävlingen i nr 

1-19, men nu har jag fått fatt på listan. 

 

”Bästa klubbinsats” betyder att man bara 

jämför en klubb med sig själv år från år. 

Det man jämför med är snittet på antalet 

arter de senaste 10 åren. För 2018 alltså 

snittet 2008-2017. Vårt snitt var 65,4 och 

vi hade 66 arter 2018, så vi fick 100,9 %. 

Med det resultatet placerade vi oss i mitten 

av tabellen alldeles bakom Kalmar och 

före klubbar som Ljungby, Hultsfred och 

Jönköping. 

 

PUFF 

 

HAVSFÅGELRESA TILL BOHUSLÄN 

 

Fågelklubben har under de senaste åren 

gjort en höstresa för att skåda havsfågel. 

2015 rundade vi Skåne från Åhus till 

Falsterbo, 2016 besökte vi Kullahalvön, 

2017 Bjärehalvön och 2018 Halland. 

 

Nu görs här ett upprop för Bohuslän i 

oktober 2019. Bohuslän ligger norr om 

Göteborg och därmed vid Skagerack. 

Skagerack har nämligen sin sydgräns 

mellan Skagen och Göteborg. Eftersom 

Skagerack ligger närmare Nordsjön och det 

riktiga havet än vad Kattegatt o. Östersjön 

 

 

 

Bästa klubbinsats 2018 

  1 Tjust OF 110,9 % 

  2 Uppvidinge Fk 110,0 % 

  3 Värnamo Fk 109,8 % 

  4 Växjö Fk 108,6 % 

  5 Höglandet* 107,6 % 

  6 Skillingaryd/Vaggeryds OK 107,1 % 

  7 Oskarshamnsbygdens Fk 105,1 % 

  8 Västbo Fk 102,7 % 

  9 Tingsryds Fk 102,2 % 

10 Kalmar OF 101,6 % 

11 Nybro-Emmaboda Fk 100,9 % 

12 Ljungby Fk 100,2 % 

13 Fk Hultsfred 100,1 % 

14 Vetlanda OK   99,6 % 

15 Jönköpings Fk   95,0 % 

16 Markaryds Fk   93,0 % 

17 Alvesta Fk   89,4 % 

18 Nässjö OK   85,5 % 

 

* = Aneby, Eksjö och Tranås samarbetar 

under beteckningen Höglandet. 

 

För att vinna hade vi behövt 72,50 arter, 

dvs 6½ mer än vi hade. Sju arter till hade 

nog inte varit helt omöjligt.  

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 

 

 

gör, så ses det fler havsfåglar där. Dock är 

det lite längre för oss att resa, så vi får 

använda 4 dagar, torsdagen 10/10 – 

söndagen 13/10. Är man vid Västkusten i 4 

dagar så borde minst en av dessa ge hyfsad 

utdelning, men med vädret finns ingen 

garanti. 

Lokalerna som vi främst siktar på är 

Kråkudden på Hönö, Sote huvud/Ramviks-

landet och Kosteröarna.  

Vi bor i stugor på campingplatser och åker 

minibuss om vi blir fler än 5 personer. 

OBS! Sista anmälningsdag är 1 augusti. 
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AKTUELLA OBSERVATIONER 

 

FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA 

12/2 – 10/5 2019 

 

Vädret. Februarivår, torr april och kall 

majstart. 

Mildvädret som avslutade förra perioden 

stod sig och snart blev det barmark. Ett par 

dagar med nytt snötäcke fick vi den 21/2 

men därefter kom varmluft in från väster 

och temperaturrekord för februari sattes på 

några platser i Sydsverige. 14 grader här 

den 26-27. I mars tog lågtryckstrafiken 

över med regn eller ibland blötsnö på 

marken. Vårvarm luft passerade tillfälligt 

sista dagarna i månaden. April var 

högtryckens tid, torrt men ofta blåsigt med 

vindar från ostsektorn. Hyfsat varma dagar 

men också frostnätter. Inhemska bärträd 

blommade redan den 23-e och 

lövsprickning noterades till den 25-e. Sista 

dagarna i månaden tog sig fronter från 

väster genom högtrycksbarriären. Det gav 

lite regn, det första mätbara på över en 

månad. Lagom till första maj började 

lågtrycken vandra tvärs över Skandinavien 

och drog ner kall polarluft över hela landet. 

Flera nätter med frost. Vi hade kommit in i 

en period med ostadigt och blåsigt väder.  

 

Fåglarna. 

Under förra perioden, medan ännu snön 

låg, fick plogbilen bromsa in för en berguv 

som satt mitt på vägen mellan sjöarna i 

Yggersryd.  

 

Spelande pärlugglor hördes i Torsjö den 

18/2 och Plaggebo 16/3, sparvugglor från 

minst fem platser, säkrast i Buggehult och 

Plaggebo, 18/2-1/4. En hornuggla flög i 

månskenet över jaktmarker i Skurebo den 

19/3. Senvinterns och vårens enda 

fjällvråk sågs i Rukebo den 6/3.  

 

Järpen är en svårfunnen art, 3 ex från 

Torsjöområdet den 10/3 och 2 ex i 

Ekeboryd 29/3. Tjädertuppar ”på väg” har 

setts i Lassamåla och Studsmåla, Långasjö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det varma vädret i februari gav tidiga fynd 

av vigg, en hane sågs från Vissefjärdabron 

den 18/2 och salskrake, en hane i Getasjön 

den 20/2 och en i Törn 26/2. En 

smådopping sågs tursamt i Getasjön den 

14/3. Utebliven islossning under perioden, 

den hade ju varit redan i januari, gjorde 

sjöskådandet lite annorlunda och lite 

magrare. Ett par snatterand låg på 

Kyrksjön den 30/3 och ett i Hörnsjön 20/4. 

Skedänder sågs från den 18/4 till 

åtminstone 28/4, 8 ex lämnade Törn med 

riktning magneten Hörnsjön/Kyrksjön den 

19/4 och 13 ex flög tillsammans med 

bläsänder över Kyrksjön den 26/4. Ett par 

årta i Hörnsjön den 17/4 och en hane 27/4, 

4 ex i Bockabosjön den 25/4. En flock om 

11 stjärtänder rastade en kort stund på 

Hörnsjön den 18/4, senare ett par I 

Getasjön den 9/5.  

Första forsärlorna dröjde till den 5/4, ett 

par i Johansfors. Senare ett par vid Kulans 

damm i Lindås. Gransångare har hörts på 

minst fem lokaler med början den 30/3. En 

ringtrast gick tillsammans med andra 

trastar och plockade mask i Norra Kyrkeby 

den 15-19/4. Förbiflygande råka hade 

noterats här den 7/4. Första 

grågässlingarna sågs i Klättorpviken, i 

Kyrksjön, redan i mitten av april.  

 

En gravand flög över Vissefjärda den 6/4 

och en svärta var kortvarig gäst på 

Kyrksjön den 9/4. Ett vackert 

småskrakpar som stannade längre där sågs 

den 15-17/4. Periodens ”clou” trodde vi 

skulle bli smålommarna som låg på 

Kyrksjön morgonen den 17/4. Det var 3 ex. 

Observatören hade sent kvällen innan hört 

kacklet från smålommar över hembyn 

Karsamåla och chansade på att de skulle 

ligga just där de faktiskt sågs följande  



25 
 

morgon! Men ”clou”-titeln höll bara en 

dag. Då flög nämligen ca 150 storspovar 

mot nordost över Hörnsjön. De minst sagt 

häpna skådarna på plats hade lite olika 

synhåll och vinklar så mer bestämt antal 

fåglar var svårt att säga. En ejder på 

Kyrksjön 17-18/4 och en alfågelhona låg 

tillsammans med ett viggpar på Kyrksjön, 

också den 17/4, 3 ex, två hannar och en 

hona den 25/4, samma sjö. Ett sjöorrepar 

den 20/4 och en singel hanne dagen därpå, 

också i alltid välbevakade Kyrksjön. Fem 

ejdrar gick tillfälligt ner på Getasjön den 

23/4. Inget riktigt efterlängtat 

”nedfallsväder” på hela våren, ändå blev 

det trevligt nog flera marina dykandbesök.  

 

Apropå ”clou” så går vi tillbaka till den 

5/4. Då på förmiddagen sågs en härfågel i 

Duvemåla. Den upptäcktes vid 

trädgårdsarbete vilket ibland kan vara extra 

lönsamt. Senare på dagen dök högst 

troligen samma fågel upp i Västraby söder 

om Lindås. Nu var det en hästskötare som 

hade turen med sig. Härfågeln visade sig 

igen i Duvemåla nästa dag.  

Rördrom tutade i Hörnsjön den 17/4. Två 

ägretthägrar sågs i Flaken den 17/4 och 

skulle följas av flera. Två i Hörnsjön den 

19/4, 3 ex den 26-e och 4 den 27-e. En 

singel i Getasjön den 27/4. Småfläckig 

sumphöna spelade i Getasjön den 18/4-

9/5, 2 ex vid ett par tillfällen. Här sågs 

också de enda gulärlorna, 2 ex den 1/5 

och en 10/5. 

 

Två svartmantlade trutar kan rapporteras. 

En havstrut låg mitt på Kyrksjön den 5/4 

och en silltrut flög förbi vid Hörnsjön den  

 

NOTERINGAR FRÅN NYBRO 

1/2 – 30/4 2019 

 

Från den aktuella perioden finns det 128 

fynd på Artportalen som passar in på 

regionala rapportkommitténs mall.  

Av dessa fynd gäller två inlandsfynd. Först 

en havstrut som flög över Idehult 23/3 och 

sen en strandskata som hittades skadad 

vid Studio Haircare på Fabriksgatan 3/4.  

3/5. Rastande brushanar sågs vid två 

tillfällen men på samma plats: nedanför 

Kyrkeby bränneri, 3 ex den 21/4 och 6 ex 

29/4. Gluttsnäppa sågs vid Hörnsjön 26-

27/4 och en vid Getasjön den 9/5. 

Rödbena vid Hörnsjön 27-28/4 och 4/5. 

 

En brun glada sågs snabbt flyga förbi i 

södra Emmaboda den 13/3, så också i 

Klättorp den 30/3 och vid Hörnsjön 3/5. 

Kan vara ny kommunart? Tornfalk i 

Skäveryd den 20/4 och förbi Hörnsjön 

29/4. En pilgrimsfalk passerade snabbt 

skådaren i Hörnsjön den 26/4. Där sågs 

också första lärkfalken redan den 22/4 för 

att följas av 3 ex den 27/4. Även två 

gånger i Hyltan, Vissefjärda, 25/4 och 4/5.  

 

Avslutar med kungsfiskaren som äntligen 

(?) flög utmed vattenverkskanalen i 

Getasjön och drog vidare ut över sjön, det 

var den 30/4. Sedan länge väntad just här 

och ännu en ”clou”-kandidat. 

 

Rapportörer/observatörer: Birger och 

Ingrid Appelqvist, Torgny Berntsson, 

Staffan Brattström, Ida Björnsson, Rodney 

Foucard, Peter Frederiksen, Lars 

Gustafsson, Mats Hansson, Kerstin och 

Rolf Heidersbach, Fabian Idensjö, Rolf 

Jansson, Anders Johansson, Dan Jonasson, 

Gerd Jonsson, Anita Karlén, Bengt 

Karlsson, Ingemar Karlsson, Anders 

Kjellberg, Hans Lundgren, Marina 

Magnusson, Fredrik Nordenskjöld, Lalla 

Roy, Hans Sundström, Birgitte Wiwe, 

Oskar Vartiainen m.fl. 

 

Jan Bertilsson 

 

 

 

 

Emma som jobbar där hörde av sig till 

Urban Rundström på KFV (Katastrofhjälp 

Fåglar och Vilt) och han gav henne mitt 

mobilnummer. Hon skickade en film, men 

jag var ute på fältjobb och kontaktade 

henne dagen efter. Då hade strandskatan 

redan avlivats. 
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30 av fynden gäller fenologiskt avvikande 

observationer, oftast tidiga fåglar i början 

av perioden. Vinterfynd har rapporterats av 

rödhake fr o m 11/2. Röd glada sågs fem 

gånger under februari med början 15/2. 

Stare hittades 17/2 och sex gånger till i 

februari. Järnsparv sågs på 

fågelmatningar fr o m 21/2 och första 

dubbeltrasten hördes 25/2. En tidig 

morkulla rapporterades 25/2 från 

Svartbäcksmåla och ett par tranor 

födosökte i Ramsjö samma dag. Ett 

vinterfynd av fjällvråk finns från 28/2, 

arten hittas mest under vår och höst hos 

oss. 

Tidiga skogssnäppor hördes 22/3, en 

nötkråka hördes 24/3, årets första 

gransångare sjöng 25/3, första 

stenskvättan 29/3 och första 

törnsångaren 30/4.  

 

Rrk verkar mycket intresserade av steglits, 

för sjungande hanar passar in på mallen. 

Sådana har hörts vid fem gånger i 

perioden, tre gånger i Madesjö, en gång i 

Idehult och en gång i Kulla, Flerohopp. 

En annan art som är intressant med 

häckningsindicium är forsärla. 19/3 fanns 

1 ex vid Maltebo damm. Från 

månadsskiftet mars/april finns rapporter 

från Uddevallshyltan, Skabro, Arbåga och 

Svartbäcksmåla. Senare i april även från 

Toresbo och Ö Bondetorp. 

2 sjungande gransångare hördes 31/3 i 

Svartbäcksmåla. Ett par sångsvanar 

byggde bo mellan Flerohopp och 

Råddemåla 5/4. I Alsjösjön sågs 2 

svarthakedoppingar 11/4 och 1 par låg i 

Bällsjösjön 21/4, kanske var det samma. 

Enda observationen av mindre 

strandpipare är från Björnsjön i 

Överstatorp 26/4. 

 

Fynd av stora flockar finns det av tre arter. 

6 salskrakar rastade i Stensjön/M 15/3. 

Dagen efter fanns det 60 storskrakar där, 

men flest var de 17/3 med minst 110 ex. 

19/3 fanns det kvar 40 ex. Större flockar på 

våren än i höstas. I Store Hindsjön rastade 

15 skedänder 20/4. 

Vanligtvis brukar det finnas en hel del 

rapporter av tjäder, så även den här 

gången, kanske ännu lite mer och jag är 

skyldig till en hel del efter mina 

inventeringsuppdrag i Hälleberga och 

Hornsö Ekopark. Periodens rapporter 

kommer från Grytsjöns n.r., Smedjeviks 

n.r., Ebbegärde kronopark, Ö Bondetorp, 

Svartbäcksmåla n.r., Appleryd, 

Råddemåla, Hornsö Ekopark, Anebo, 

Rosendal i Hälleberga, Stengårdsholma, 

Frönesjö, Fröneskruv och Mohultet söder 

om Bäckebo. 

Järpe har noterats i Bjärsjöområdet, 

Branthult, Ö Bondetorp, Smedjeviks n.r., 

Stengårdsholma och Råsemåla.  

 

Det har varit fart på ugglorna i vår. 

Pärluggla har hörts i Smedjeviks n.r., 

Råsemåla, Vackersläts n.r., Hjortamossen 

och Hälleskalla ofta med mer än en 

ropande hane. Även sparvugglor har 

hörts. De är rapporterade från Kulla, 

Smedjeviks n.r., Mörtegöl i Hälleberga, 

Vackersläts n.r., Ö Bondetorp och 

Råddemåla. 

 

En kungsörn sågs vid rv 31 i höjd med 

Målerås 10/2 och en till 16/3 vid 

slaktgropen i Råsemåla. En pilgrimsfalk 

sträckte mot N över Råddemåla 27/4 och 

en aftonfalk på nordsträck rastade i 

Hanemåla 28/4. Öster om crossbanan i 

Tostetorp hördes en förmodad 

brandkronad kungsfågel 28/4 och 30/4 

rastade en ägretthäger i Maltebo damm. 

 

Annat intressant som inte passar in på 

mallen. En sädgås sträckte mot O över 

Madesjöflyna 16/2. 5 ex sträckte mot N 

över Smedjevik 24/3. Bläsgäss hördes 

sträcka i mörkret över Smedjevik 10/3. En 

skäggdopping rastade i Store Hindsjön 

24/3. En sjöorre rastade i Stensjön/M 13/4 

och 1 ex i Store Hindsjön 18/4, 13 ex där 

20/4. En råka födosökte i Nybro på okänd 

lokal 17/4 och 2 ex flög över Idehult 22/4. 

Vid Fäbron i Flerohopp rastade 1-2 

grönbenor 17-19/4. Ett par sothönor sågs 

i dammen i Simontorp 26/4. 
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Till sist några förstadatum, fler kommer i 

Vårfågelkalendern i nästa nummer. 

Sångsvan 11/2, skogsduva 15/2, grågås 

16/2, trädlärka 11/3, sävsparv 14/3, 

vattenrall och storlom 22/3, 

ängspiplärka och rödvingetrast 24/3, 

enkelbeckasin 28/3, brun kärrhök 5/4, 

svart rödstjärt och fiskgjuse 7/4, 

drillsnäppa 17/4, fisktärna 19/4, 

rödstjärt 21/4, grönsångare 25/4, 

hussvala och backsvala 26/4, ärtsångare 

27/4, buskskvätta 29/4 och göktyta 30/4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Knipa i Ödevaten 28/3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Forsärla i Pukeberg 22/3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Lövsångare i Hanemåla 27/4.  
Alla de fyra nedersta fotona: Ljiljana Kakarika 

Rapportörer: Per Ahlgren, Majlis 

Bergman, Stefan Björn, Göran Cedertorn, 

Emil Ejermo, Mats Hansson, Anders 

Helseth, Derrick Häggqvist, Johnny 

Häggqvist, Ljiljana Kakarika, Lars 

Lidberg, Erland Lindblad, Mattias 

Ljungdahl, Stig Ljungdahl, Ronnie 

Nederfeldt, Sverker Petersson, Detlef 

Singer och en rad personer som inte är 

medlemmar i fågelklubben. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Båda fotona: Kerstin Heidersbach 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rödhake i Pukeberg 30/3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Järnsparv i Svartbäcksmåla 27/4 

Samtliga foton något beskurna. 
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AKTIVITETER 

 

SOMMAREN 2019 

 

Vi samåker till alla utflykter. Observera 

sista anmälningsdag samt att minst 3 

personer anmäler sig annars riskerar 

exkursionen att ställas in. Även vid dåligt 

väder kan utflykten ställas in. 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.  

 

Lör 8 juni Ölandstur 

Vi tar oss i lagom takt ner längs södra 

Ölands västkust och besöker lokaler som 

Kulltorpsdammen nedanför Gynge, 

Risinge hamn, dammarna väster om 

Kastlösa och Grönhögen innan vi når 

Ottenby och Norra Lunden. Där brukar 

härmsångare vara en vanlig art. Vi hoppas 

även på halsbandsflugsnappare, mindre 

flugsnappare och sommargylling. Sen tar 

vi oss till Södra Lunden och Södra udden. 

Hemfärden går längs ostkusten till Stenåsa. 

Samling i Vissefjärda 05.00 och i Nybro 

vid 05.10 för att sammanstråla på P-platsen 

före Svinö vid 05.45. Åter ganska sent. 

Ledare är Torgny Berntsson (070-535 08 

64). Föranmälan senast 6 juni. 

 

Tor 13 juni Nattexkursion 

I år börjar vi vid Alsjösjön och hoppas bl.a. 

på vattenrall. Sen kör vi till Källebäck där 

det brukar finnas nattskärra. Kanske hör vi 

någon näktergal eller något annat i S:t 

Sigfrid. Samling i Emmaboda vid 20.00 

och i Nybro 20.15 för att mötas vid Gula 

skolan i Alsjöholm vid 20.30. Slut runt 

midnatt. Ledare är Ulf Edberg. Ingen 

föranmälan. 

 

¤ SOMMARLOV ¤ 
 

I samarbete med 

 
www. 

studieframjandet.se 

 

Lör 27 juli Bergkvara/Hagbyhamn 

Har vi prickat in rätt datum i år? Följ med 

och se efter. I Bergkvara kan vi kanske få 

syn på någon mindre vanlig tärna och vid 

Hagbyhamn hoppas vi på många arter av 

sydsträckande vadare i sommardräkt. 

Samling samtidigt vid 06.00 både i Nybro 

och i Vissefjärda för att mötas vid Tempo i 

Bergkvara 06.45. Åter kring lunch. Ledare 

är Torgny Berntsson (070-535 08 64). 

Föranmälan senast 25 juli. 

 

Tor 1 aug Sista anmälningsdag för 

resan till Bohuslän 10/10 

Läs mer om resan på s. 24. 

 

Lör 10 aug Revsudden/Rafshagen 

Nu är sydsträcket igång på allvar. I augusti 

sträcker bl.a. vadare, tärnor, fjällabb, 

bivråk och fiskgjuse. Samling i Emmaboda 

06.00 och i Nybro 06.30. Åter kring lunch. 

Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan. 

 

Lör 24 aug Södre sjö 

Klassisk lokal med fågeltorn i Svartshult 

väster om Älghult. Samling i Emmaboda 

06.00 och i Nybro 06.30. Åter kring lunch. 

Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan. 

 

Lör 7 sep Getasjön och Skärsjön 

Femtonde gången. Getasjön är en vassrik 

breddning av Lyckebyån. Vid vattenverket 

finns dammar och granskog. I Lidahult 

finns det hästhagar och hässlen. Skärsjön 

är en stenrik källsjö. Artlistan brukar 

stanna på 35 – 40 arter. Alltid något 

oväntat. 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. 

 

I nästa nummer mer om 

Lör 21 sep Torhamns udde 

Sön 6 okt EuroBirdwatch19 

Lör 19 okt Ottenby 


