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LEDARE 

 

FÅGELINTRESSET VÄXER 

 

Att intresset för fågelfotografering ökat 

märks om inte annat på olika sajter i 

Facebook. Fåglar inpå knuten är nog den 

mest använda sidan vad gäller publicering 

av egna fågelfoton från när och fjärran. Vi 

har numer en egen Facebooksida (Nybro-

Emmaboda fågelklubb) som borde besökas 

av fler surfare. Här har vi möjlighet lägga 

in egna bilder helst tagna inom våra 

kommuner, men även korta videos och 

ljudupptagningar av fågelsång. 

 

Det rätta är ju annars att ta vara på de få 

dagar med bra väder och uppleva fågellivet 

live. Blåsiga och regniga dagar kan man 

ägna sej åt facebooksurfing. Har man ingen 

dator går det bra besöka närmsta bibbla där 

personalen brukar hjälpa till att hitta. 

 

Man får många förfrågningar om läten man 

hört, det är ju svårt beskriva i telefon och 

det är för det mesta vanliga fåglar eller 

andra djur som hörts. Då är en om än dålig 

ljudinspelning med mobilen perfekt som  

 

REDAKTIONSRUTA 

 

SPONSRADE TROTS ALLT 

 

Bygg- och miljönämnden i Emmaboda 

avböjde att sponsra tryckningen av 

Fågelbladet 2-17, men kommunlednings-

kontoret anmälde istället sitt intresse. Det 

blev lite knappt om tiden för att det skulle 

fungera med nr 2, så det blev nu nr 3 som 

Emmaboda kommun sponsrar. 

Vi tackar dem härmed stort för detta. 

 

Nr 3 varje år innehåller min favorit 

Vårfågelkalendern. Det är nu som 

resultatet presenteras. Det är påfallande hur 

det hela tiden sätts nya rekord i tidig 

ankomst av våra vårfåglar. Det borde ju 

innebära, kan man tycka, att våren hela  

 

 

 

 

 

dokumentation. Samma gäller när man 

som oftast hittar en konstig fågel, då är det 

oerhört värdefullt om man lyckas få den på 

bild oavsett kvalitet, klart bättre än inget. 

Kul att så många är uppmärksamma på 

våra kära vänner.  

 

Insekterna kom igång sent även detta år så 

främst flugsnapparna har haft svårt lyckas 

med sin häckning, Svalorna tycks lyckats 

bättre med sina sena häckningar.  

 

Sjöfågelinventeringarna har för min del 

med god hjälp av strandboende fungerat, 

men tyvärr med få undantag visat dåliga 

häckresultat. Vi får väl se om detta bara 

varit lokalt. 

 

Nu väntar höst sträcket med det spännande 

Smålandsrallyt, hoppas vi blir många 

deltagare från vår entusiastiska klubb. 

 

Karsamåla 1 augusti 2017 

Torgny Berntsson, ordförande 

 

 

 

 

 

 

tiden kommer tidigare och tidigare. Det i 

sin tur kan inte förklaras av något annat än 

klimatförändringar. Det blir spännande att 

se hur ankomstdatumen förändras de 

kommande åren. 

Det blir också en allt större utmaning att få 

plats med hela kalendern som sväller över 

alla breddar. 

 

Tack till alla medverkande fotografer och 

textförfattare. Utan er blev det mycket 

mera slätstruket. 

 

Nybro 15 augusti 2017 

Ulf Edberg, redaktör 
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EXKURSIONSRAPPORTER 

 

KULLA OCH SMEDJEVIK   

22 APRIL 2017 

 

Det rullade upp 3 bilar på morgonen i 

Kulla, men vädret var inte direkt 

fågelvänligt. Lite småkyligt men 

framförallt väldigt blåsigt. 

 

Började traditionsenligt med en tur runt i 

Kulla och där fanns i alla fall gulsparv, 

rödvingetrast, taltrast och dubbeltrast. 

En järnsparv trotsade blåsten och klämde 

av en liten sång eller två. 

Ett par tranor hördes på lite håll och lite 

skogsfågel som kungsfågel och mesar 

hördes i skogen. 

Rodney ville se korsnäbbar men dom höll 

sig på betryggande avstånd från oss och 

visade sig aldrig. 

 

En skogssnäppa drog över 

ladugårdsplanen när vi var på väg till 

bilarna för att fortsätta ner emot 

Smedjevik. På vägen till sjön togs en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gott om deltagare vid Stensjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

avstickare till vändplanen vid 

orrspelslokalen och där stod en tjäderhöna 

på vägen och våra fotografer fick lite att 

plåta. 

Vid sjön blåste det kraftigt men där fanns 

ändå storskrake, gräsänder samt även ett 

par vigg. Fiskgjusen visade sig påbörjat 

bygget av ett nytt bo då det tidigare blåst 

ner under vintern. 

 

Vägen tillbaka till Kulla gav inte mycket 

nytt trots flera stopp. 

Tillbaka i Kulla hade Tove bullat upp med 

kaffe och bullar och en bra stund ägnades 

att dela historier och diskussioner i värmen 

inne i huset. 

Runt 12 tiden så var det dags att avsluta 

och dagen och de 10 närvarande fick se 

eller höra totalt 40 arter. 

 

Sverker Petersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Foto: Torgny Berntsson 
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VÅTMARKSRUNDAN 

28 APRIL 2017 

 

Årets runda blev en av dom magrare. I kall 

snålblåst samlades några trogna deltagare, 

blott 8 som blev till 9 med en som kom till 

Långasjötornet men drog vidare. Ifrån 

tornet kunde man höra vattenrall och 

sävsparv, här sågs trana, sångsvan, 

tofsvipa, häger, gräsand, kricka och 

knipa men ingen bläsand. Grågås flög 

över. Rovisarna lyste denna blåsiga kväll 

med sin frånvaro. Nere vid 

Långasjöerikssons hördes hägerungarna, 

enkelbeckasin, morkulla och gök.  

 

Färden gick vidare till den traditionsenliga 

fikan i Häljanäs badplats, här hördes 

drillsnäppa, vilket av någon ändrades till 

skogssnäppa (rätt eller fel?). 

På långt håll kunde storlommen tubas in, 

ute på ön satt en ringduva i ett torrträd.  

Vi drog så vidare runt Enkoneryd där dom 

vänligen öppnat upp stängslet men vi fann 

för gott att inte vandra ut då vi annars 

riskerat missa huvudattraktionen i  

 

RYNINGEN 21 MAJ 2017 

 

Det var jag som var ledare för den här 

exkursionen, men bilen var inte så kul att 

åka med för den vibrerade hela tiden 

(troligen ett dåligt hjullager), så jag bad 

Johnny att köra. Göran kom gående till 

samlingen och Bengt, Lalla, Rodney och 

Torgny kom i en bil från Emmaboda. Vi 

for iväg i två bilar och såg lite olika fåglar 

längs vägen, bl.a. höll vi på att krocka med 

en stenskvätta strax norr om Nybro. 

Ormvråk, ringduva, dubbeltrast, skata 
och kråka var andra arter vi såg längs 

vägen. 

 

Vädret var hela tiden behagligt varmt, men 

den klara himmeln som vi hade på starten 

förbyttes till en mulen när vi for norrut. Vi 

mötte en front som hela tiden såg väldigt 

hotande ut, men vi slapp nederbörd. På 

slutet sken det upp igen lagom till 

hemfärden. 

 

 

 

skymningen utan fortsatte färden. På 

åkrarna fanns sångsvan, trana, 

dubbeltrast.  

 

När vi efter lång bilfärd samlades vid 

Hällasjömålasjön hade väl iallafall inte jag 

någon större förhoppning om att få höra 

dvärgbeckasinens egendomliga spel i den 

ihållande snålblåsten. 

Här blev deltagarna fler då ett par anslöt. 

Efter en lång väntan i skymningen orkade 

vår kära Herr Dvärgbeckasin mot all 

förmodan med två korta spel till de 

församlades förtjusning. Kvällen blev trots 

allt räddad. 

 

Torgny Berntsson 

 

Fotnot: det visade sej så här i efterhand att 

den förr rätt vanliga drillsnäppan blev 

årets enda i Nättrabyåns sjösystem alltså 

den som då lyfte från badplatsen Häljanäs 

och senare fick fram en unge. 

 

 

 

Första stoppet var grustaget i Trånshult. 

Där sjöng en fågelkör med gök, 

trädpiplärka, svarthätta, lövsångare, 

svartvit flugsnappare, talgoxe, 

trädkrypare och bofink. Vi gick en runda 

i grustaget och artlistan fylldes på med 

ladusvala, sädesärla, rödvingetrast, 

nötskrika och stare. Diskussionen kom 

igång kring vad vi brukar se här och vi 

kom fram till att mindre strandpipare, 

trädlärka och backsvala stod på 

önskelistan. Då fick Johnny syn på ett par 

lämpliga hål i en sandhög. Samtidigt kom 

ett par svalor flygande och jag såg bruna 

bröstband på dem, backsvalor. När vi gick 

upp ur grustaget landade ett par 

brunspräckliga fåglar farmför oss, ingen 

tvekan, det var trädlärkor med mat i 

näbbarna. Strandpipare fanns det inga 

förutsättningar för, då det helt saknas 

vatten i grustaget numera. 
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Färden gick vidare till landsvägsbron över 

Emån. Där letade vi efter kungsfiskare, 

men helt förgäves. Istället åkte vi in till 

jordbruksmarken intill och spanade på 

Emån därifrån. Kungsfågel, gulsparv, 

gärdsmyg, koltrast, taltrast och 

grönsiska blev nya arter till dagslistan, 

men ingen kungsfiskare. Det enda vi såg i 

Emån var kanadagäss och fiskmåsar.  

Sedan for vi till parkeringen vid 

TwinPeaks. Där sjöng en svarthätta. 

Längs vår vandring till tornet såg vi 

sångsvan, grågås, tofsvipa, 

enkelbeckasin, tornseglare, sånglärka, 

stenskvätta och björktrast m.fl. arter som 

vi redan hade haft.  

Precis före tornet hördes en mindre 

flugsnappare sjunga. När alla var på plats 

i tornet överraskade Johnny oss genom att 

ta fram en flaska champagne. Han hade 

nått 300 arter och ville fira. 

 

Från tornet såg vi inte så mycket mer än en 

väldig massa ringduvor, några kajor, 

starar och fiskmåsar samt lite annat. En 

buskskvätta såg jag på vägen dit, men den 

visade sig inte mer. I sjön låg det många  

gräsänder och några krickor. En 

fasantupp hördes bortifrån gården. Tranor 

hördes från andra hållet. Blåmes och 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Några av deltagarna som 

fikar under stoppet intill 

Blankans kraftstation. 

 
Foto: Ulf Edberg 

sävsparv hördes. Steglits och hämpling 

flög förbi. 

Åter vid parkeringen fick vi spillkråka, 

trädgårdssångare och stenknäck. 

 

Nu for vi genom Trånshults by, med 

gråsparv, men ingen pilfink, via Björken 

till Vallen och Pumphuset. Där fikade vi. 

Vi som kom först fick se en snatterand 

lyfta och flyga iväg. Där gick en ensam 

brushane, ett par större strandpipare och 

en drillsnäppa. Lite senare flög en 

skogssnäppa förbi och sen upptäcktes en 

vid dybanken. Andra arter som passerade 

var knipa, röd glada, havsörn, rödbena 

och fisktärna. 

I sångkören urskiljdes bl.a. näktergal, 

törnsångare och sävsparv. 

På väg ut ur byn såg man i den andra bilen 

till någon pilfink. 

 

Sista stoppet var Blankan, med 

kraftstationen i Emån. Där fanns ett par 

forsärlor som ihärdigt matade sina ungar. 

En rödhake knattrade och hussvalor flög 

över gården intill fördämningen.  

Jag summerade 67 arter och sen åkte vi 

hem. 

 

Ulf Edberg 
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ÖLANDSTUR 

4 JUNI 2017 

 

Vi var fem personer som samlades på 

Fågelvägen den här morgonen, Johnny, 

Derrick, Göran, Oskar och jag. Vädret var 

hyfsat med tanke på att alla vädertjänster 

hade förutspått regn. Vi tänkte att vi möter 

väl regnet på Ölandsbron, men enligt den 

senaste uppdateringen så skulle det komma 

runt 16.00 efter att ha blivit framflyttat ett 

antal gånger. 

 

Oskar körde med egen bil och vi andra 

åkte med Johnny. När vi stannade på 

rastplatsen före Ölandsbron vid 06.00 så 

hörde Torgny av sig. Bilen från Vissefjärda 

var en kvart försenad. Drygt 15 minuter 

senare kom bilen med Bengt, Lalla, 

Rodney och Torgny. Då for vi över bron. 

En bit efter högbrodelen lämnade vi 

Småland och kom in på öländskt område. 

Där kunde vi börja räkna fåglar till dagens 

lista. 

 

Det första vi fick till listan var kråkor och 

gråtrutar på bron. Plötsligt flög en 

svartmantlad liten trut bredvid bilen, 

silltrut. En bit längre fram satt en 

svartmantlad bjässe på ett gatlyse, en 

havstrut. De som hade sikt åt norr ropade 

ut två havsörnar. 

Vårt första stopp för dagen var Gynge och 

dammen där. Längs vägen såg vi bl.a. 

ormvråk, ringduva, sånglärka, koltrast, 

björktrast, skata och gråsparv. 

I Gynge var det gravand, gräsand, fasan, 

svarthakedopping, storskarv, fiskgjuse, 

sothöna, strandskata, tofsvipa, tamduva, 

turkduva, gök, ladusvala, sädesärla, 

näktergal, rödstjärt, härmsångare, 

törnsångare, lövsångare, törnskata, 

kaja, råka, korp, stare, pilfink, bofink, 

grönfink, hämpling, stenknäck och 

gulsparv. 

 

Därefter for vi till Risinge hamn. Strax 

innan vi var framme lyfte en flock 

steglitser från ett fält. Här var det gott om 

fåglar. Nya arter till listan var knölsvan,  

 

 

 

grågås, snatterand, skedand, ejder, 

gråhäger, röd glada, brun kärrhök, 

större strandpipare, enkelbeckasin, 

rödbena, skrattmås, fiskmås, 

silvertärna, tornseglare, göktyta, 

gulärla, talgoxe och en rosenfink. 

 

Helt enligt traditionen blev det sedan stopp 

vid ett antal bevattningsdammar väster om 

Kastlösa. I den första var det inget nytt, 

men ur den andra lyfte en årta innan alla 

hann dit för att se den. Här flög det också 

gott om hussvalor. Vid den näst sista 

dammen brukar det vara backsvalor, men 

inte denna dag. Däremot fick vi 

gråhakedopping och drillsnäppa. Vid 

den sista dammen hördes svarthätta och 

trädgårdssångare. 

 

Klockan närmade sig 9 när vi anlände till 

Eckelsbadet vid Västerstadsviken. Det var 

hög tid för förstafikat. På vägen ner till 

parkeringen såg vi en rapphönstupp. Efter 

fikat gick vi bort mot tornet och stannade 

strax innan. Här såg vi en ensam mindre 

sångsvan som verkade halt och dålig. Där 

fanns också skärfläcka, kustpipare, 

kustsnäppa, kärrsnäppa, roskarl, 

dvärgmås, småtärna, ärtsångare och 

sävsparv som var nya till dagslistan. 

 

Som nästa punkt på programmet for vi till 

Degerhamn. Längst in i hamnen såg vi 

något litet i vassen och jag tyckte att jag 

skymtade en gul mungipa, men det var 

ingen smådopping utan en andunge. Strax 

visade sig två till. Vi gick ut på piren för 

att leta efter alfågel som hade setts här 

tidigare. Vi såg ingen och gick tillbaka. Då 

spanade jag ut i havet väster om piren och 

såg en vit fågel som dök långt ute. Det 

visade sig vara en hane av alfågel.  

Vi stannade inte vid dammarna precis NV 

om Södra Möckleby där det fanns 

smådopping, utan körde förbi 

cementfabriken och ut på väg 136 söder 

om Södra Möckleby. 
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Så kom vi till Grönhögen. Vid ön där 

golfspelarna står och slår ut golfbollar 

hittade vi vigg och skäggdopping. I 

dammen allra längst i SV låg det bl.a. 

silltrut. 

Vid Karl X mur gjordes ett stopp för att 

leta efter höksångare. Vi hörde mängder 

med andra arter sjunga och såg 

stenskvätta och törnskata flyga förbi. 

Plötsligt hördes det surrande lätet från en 

liten helt vit slånbuske. De övriga närmade 

sig från sidan, men jag som hade gått ett 

annat håll, kom bakifrån precis som 

höksångaren flög ur busken och precis 

rakt emot mig. När den var fem meter ifrån 

mig flög den rakt upp för att inte flyga in i 

min mage, samtidigt sjöng den och steg 

upp över det högsta buskaget för att dyka 

rakt ner i mitten av det. Jag fick en tydlig 

obs av sångarens ljusa ögon när den flög 

rakt emot mig, men man såg inte så mycket 

av det streckade bröstet i den vinkeln. 

 

Väl i Ottenby körde vi först förbi dammen 

vid Kungsgården, men det verkade heldött 

där, så vi parkerade på Norra 

Lundparkeringen. Här hördes en 

trädpiplärka. Därefter följde en promenad 

runt Norra Lunden medurs. När vi var 

nästan framme vid stättan mot Ås 

vandrarhem hördes en kärrsångare. Vi 

fick även större hackspett, taltrast, 

rödvingetrast, grönsångare, 

gransångare, grå flugsnappare och 

nötväcka på vår vandring till Norra 

Lundtornet. Från tornet kunde vi 

identifiera en storspov långt ute på 

Schäferiängarna. 

 

Längs Allévägen tillbaka mot parkeringen 

hördes en flugsnappare som vi inte vågade 

artbestämma, det kan mycket väl ha varit 

en korsning mellan svartvit flugsnappare 

och halsbandsflugsnappare. På det 

vanliga stället för mindre flugsnappare 

var det tomt. Lite längre fram stod en 

klunga med danska skådare. Där hördes en 

tydlig halsbandsflugsnappare, men den 

visade sig aldrig. Göran och Rodney stod 

kvar för att försöka få en skymt. Torgny 

och jag stannade lite längre fram och 

lyssnade på en svartvit flugsnappare, som 

vi också fick syn på. Resten av gänget gick 

i förväg till bilarna och var lyckliga att få 

höra en sommargylling. Göran och 

Rodney lyckades höra en mindre 

flugsnappare, men de fick inte syn på den. 

 

Tiden var mogen för lunch, så vi for förbi 

Södra Lundparkeringen och ända ner till 

södra udden. Längs Fyrvägen såg vi fyra 

rödspovar.  

Fem personer åt på Fågel Blå. Jag köpte en 

glass där och gick ut till gömslet. Bland 

alla hussvalorna kunde jag se två 

backsvalor. På andra sidan sjöng en 

ängspiplärka. Jag tyckte mig höra 

skräntärna, men kunde inte få syn på 

någon hur jag än letade. 

De andra kom ner till gömslet och vi såg 

en smalnäbbad simsnäppa längst söderut 

i Pölen. Några som skådade ut mot 

Västrevet såg kanadagås, stjärtand, 

knipa, storskrake, småskrake och kentsk 

tärna. 

 

Nu kom regnet, så vi for förbi Södra 

Lunden en gång till. Dessutom hade vi inte 

tid med den lokalen, för vi var tvungna att 

hinna till Naturbokhandeln innan de 

stängde vid 17 och vi kom dit vid 16.30. 

Strax före Ås satt en buskskvätta.  

Vi tog oss tid att svänga ner till Görans 

Dämme. Från parkeringen såg vi m.h.a. 

kikare ett par svarttärnor och en flock 

krickor i luften. Regnet hade övergått i 

dugg. Vi for vidare till Triberga. Där hade 

det hörts en busksångare, men på 

parkeringen träffade vi en kvinna som 

precis hade sett den lämna lokalen, så vi 

sinkade oss inte. Dessutom tilltog regnet. 

 

Vi hann alltså till bokhandeln i Stenåsa och 

alla fick shoppa loss. Sen vände vi och for 

ner till badplatsen. Där var det inte mycket 

att kika på, men det var regnskydd under 

taket på fågeltornet. Plötsligt flög en ensam 

svärta söderut och en storlom drog mot 

norr. Några som lämnade tornet först 

hittade en tornfalk som sökte regnskydd i  
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ett träd. När vi lämnade lokalen och gick 

mot bilarna såg vi en svartkråka. Det är ju 

ingen art, annars hade det blivit dagens 

115:e och sista. Nu fick vi ihop 114. En 

mycket bra siffra. Då var listan ändå långt 

ifrån komplett.  

 

NATTEXKURSION 12 JUNI 2017 

 

Vårprogrammets sista punkt var 

Nattsångarturen. Vi samlades denna gång i 

Nybro där kylig snålblåst rådde. Färden 

gick mot St Sigfrid där jag har en rottråd så 

tillvida att min biologiske farfar föddes här 

runt sekelskiftet 18-1900. Mycket mer än 

så vet jag inte då jag aldrig träffade honom. 

Nog om detta, blåsten höll i sej.  

 

Vi startade i Skabro, här var det en mycket 

frodig grönska. Utrustad med 

ljudförstärkare som ökar inkommande ljud 

med 55 dB (alltså allt inte bara fågelsången 

utan även suset i lövverket och 

trafikbullret). Åtminstone jag kunde här 

höra bl.a. trädgårdssångare, svarthätta, 

rödhake, gärdsmyg och stjärtmes men 

någon forsärla hittade vi inte här. Vi 

vandrade den med midsommarblomster 

kantade stigen under viadukten mot 

dämmet, vi slapp iallafall myggen denna 

gång som annars brukar vara besvärliga på 

denna utflykt. Göken gol och där uppe vid 

dammen där vi förra året hade 

kungsfiskare ett par sekunder flygande tätt 

över den då spegelblanka vattenytan. Nu 

såg här helt fågeltomt ut tills en forsärla 

hördes och i guppande flykt passerade över 

dammens krusiga vatten, den försvann i 

vegetationen.  

 

När vi så fortsatte färden mot Överstatorp 

och Björnsjön möttes vi av färdledaren 

som tog över stafettpinnen*. Runt dessa 

dammar sker ständiga schaktarbeten som 

förändrar utseendet på området från till år. 

Här är ett tillhåll för den mindre 

strandpiparen; och en sådan fick vi också 

se lyfta och i sångflykt försvinna i den 

begynnande skymningen. Även  

Vi skiljdes åt och for tillbaka till våra 

respektive samlingsplatser. För vår del som 

hade utgått ifrån Nybro så var vi åter strax 

före 19. Regnet hällde nu ner för fullt. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

skogssnäppa och ett gäng kanadagäss 

liksom fiskmås och några tornseglare.  

 

Vi drog vidare mot St Sigfrid där vi trots 

blåsten fick lyss till näktergalen. Här 

stängde jag av min ljudapparat då 

vindbruset dränkte övrigt ljud.  

Vi stannade till vid det tidigare 

rivningshotade kapellet som nu istället 

tycks fått en ansiktslyftning. Här hördes 

och häckade tornseglare. Dom som hade 

fika kunde här intaga den.  

 

Nu hade mörkret lagt sej och vi tog oss till 

vägskälet i Källebäck för att om möjligt 

lyssna efter nattskärra som normalt håller 

tyst i blåsigt väder. Vid vattenverket i 

Gårdsryd körde jag med en fuling; hittade 

småningom täckning på mobben och 

spelade upp P2-fågeln varpå en nattskärra 

flög rakt mot oss så vi fick ducka och 

senare lät höra sitt spinnande. Vi önskade 

varandra en trevlig sommar varpå vi 

skingrades åt olika håll.  

 

Torgny Berntsson 

 

* = På grund av engagemang på annat 

håll hade jag blivit dubbelbokad den här 

kvällen och anslöt så fort som jag kunde. 

Stort tack till Torgny som vikarierade så 

länge. /Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Göktyta i Gummemåla.       Foto: Johnny Häggqvist 
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BERGKVARA OCH HAGBYHAMN 

29 JULI 2017 

 

Tre personer var redan på plats när jag 

kom till samlingen i Nybro. Därefter anslöt 

Stig. Han ville köra med egen bil och 

Göran åkte med honom. Jag hade ändrat 

lite på tiderna, så vi inte skulle behöva 

vänta så länge på Vissefjärdagänget i 

Bergkvara och vi hade bara precis hunnit 

dit, så kom de farande. De var tre och 

Marina körde. 

 

Vid den gamla utdömda pizzerian såg och 

hörde vi skrattmås, fiskmås, tamduva, 

ringduva, tornseglare, gröngöling, större 

hackspett, sädesärla, blåmes, nötväcka, 

skata, kaja, kråka, gråsparv och mindre 

korsnäbb. Både på väg in i Bergkvara från 

norr längs E22 och genom samhället ner 

till hamnen höll vi utkik efter turkduva 

som vi brukar se där och som var 

rapporterad i veckan före. Det blev dock 

ingen turkduva den här dagen. 

 

I hamnen fylldes dagslistan på med 

knölsvan, grågås, kanadagås, gräsand, 

vigg (en hona med en unge), ejder, 

storskrake (ett stort gäng som fiskade på 

bred front), storskarv, gråhäger, sothöna, 

gråtrut, skräntärna, silvertärna, 

ladusvala (mycket stora mängder kring 

båtarna) och hussvala. 

En hel del folk passerade från campingen 

och undrade vad vi kikade på. 

 

Traditionsenligt for vi sedan söderut till 

badplatsen vid Långörsudde. På en ledning 

i luften satt en stenskvätta. På östra sidan 

av udden såg vi gluttsnäppa och 

småskrake. Där hördes även en kentsk 

tärna. I uddens förlängning kämpade vi 

länge med en svart dykand på en ö. Vi fick 

den till sist till svärta. På västra sidan 

fanns skäggdopping, tofsvipa, rödbena, 

havstrut och stare som var nya till listan. 

Skräntärnorna kom nära här. 

I snåren vid fikabordet fanns pilfinkar. 

 

 

 

 

 

När vi skulle gå tillbaka kom först en 

myrspov sträckande mot sydväst och strax 

bakom kom en småspov. Den senare  

landade emellertid, så vi kunde studera den 

närmare. Då upptäckte Marina två vadare 

på en liten flack sten i vattenytan intill land 

väster om viken. Den ena var helt klart en 

drillsnäppa, medan den andra visade 

svarta armhålor när den flög iväg, 

skogssnäppa alltså. 

Åter vid bilarna kollade vi svalorna i luften 

och kunde konstatera minst en backsvala. 

Där sågs också en talgoxe. 

 

Färden gick till Hagbyhamn och där fanns 

bl.a. koltrast och steglits där vi parkerade. 

Det var inte många fåglar här, varken till 

antalet individer eller till antalet arter. 

Törnskata och hämpling var ett par nya 

arter för dagen. 

Vitkindad gås, större strandpipare och 

några ärlor kunde vi studera. Dock hittade 

vi ingen gulärla, inte ens bland hästarna. 

En vadare som bara visade hjässan bakom 

en sten visade sig vara en rödbena. En 

brun kärrhök flög förbi. 

Ett par enkelbeckasiner rastade en liten 

stund. När vi for iväg såg vi en bofink. 

 

Sista stoppet var Bottorps hamn. Där såg vi 

en kretsande havsörn när vi skådade 

norrut. På en ö fanns det ett gäng 

ägretthägrar. En sparvhökshona flög 

förbi. 

Vi gick till stora vassen och hörde 

skäggmesar. Några sågs också och sen 

kom en brun kärrhök. Rödstjärt, 

lövsångare och grönfink var andra arter vi 

hade här. På tillbakavägen hördes en 

vattenrall.  

Åter på parkeringen såg vi tranor i viken 

norrut. Dagens lista slutade på 65 arter. 

Vädret var fint hela tiden. 

 

Ulf Edberg 
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VÅRFÅGELKALENDERN 

 

2017 

 
Grupp \ år 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 

I före 15/3 

Knipa   5/3 13/2   4/2   3/1 10/3 öv.v.   2/3   8/1 öv.v.   7/3 23/2 

Sånglärka 19/3 16/3 26/2   6/2   9/3 26/2 15/2   8/3 13/2 24/3 22/2 

Stare 22/3 12/3 27/2 24/2   4/3   5/3 öv.v.   5/3 25/2 28/3 25/2 

Tofsvipa 27/3 27/3   7/3 10/3   4/3 29/2 14/3 27/2 25/2 27/3 24/2 

Trana            

 

II 15/3 – 31/3   

Kricka   5/4 27/3 13/3 18/3 21/3   3/4 31/3 28/3   5/3   3/4   6/3 

Skäggdopp. 18/4 10/4   8/4 18/3 ─ 13/3 28/3 23/3 18/3 15/4   5/3 

Taltrast 30/3   1/4 27/3 15/3 19/3 25/3 22/3 12/3 19/3   8/4 13/3 

Sädesärla   4/4   1/4 öv.v. 28/3 26/3   2/4   3/4 29/3   1/4   7/4 29/3 

Skogssnäppa            

 

III 1/4 – 30/4 

Storspov   7/4   4/4 29/3   3/4   3/4 25/3 10/4   3/4 14/4 19/4   8/4 

Trädpiplärka 25/4 20/4 14/4   1/5 30/4 21/4   6/4   1/4   2/4 14/4 23/4 

Ladusvala 24/4 30/4 12/4 24/4   8/5 26/4 22/4 24/4 23/4 19/4   3/5 

Lövsångare 24/4   9/3 12/4 18/4 23/4 25/4   7/4 16/4 23/4 16/4 26/4 

Sv.v. flugsn. 25/4 21/4 17/4 29/4   8/5 26/4 24/4 24/4 24/4 15/4 28/4 

 

IV 1/5 – 15/5 

Gök 31/4 30/4 28/4 25/4 12/5   4/5   5/5 17/4   6/5 30/4   8/5 

Trädg.sång. 16/5 28/5 14/5   9/5 25/5 15/5 14/5 10/5 15/5 14/5 13/5 

Näktergal 18/5   8/5   2/5   5/5 11/5 14/5 15/5   2/5 16/5 12/5 29/5 

Tornseglare   4/5   9/5 12/5 12/5 29/5 14/5 13/5 13/5 12/5   3/5 14/5 

Rörsångare 15/5   9/5 15/5   9/5 16/5   4/5 14/5 23/5 11/5 11/5 12/5 

Törnskata 16/5 11/5 13/5 18/5 19/5 24/5 12/5 16/5   9/5   8/5 10/5 

 

V 16/5 – 

Kärrsångare   5/6   9/5   9/6   7/6 ─ 20/5 30/5 28/5 29/5 28/5 ─ 

Härmsångare   5/6 22/5 24/5 21/5 28/5 20/5 26/5 21/5 17/5 24/5 18/5 

Grå flugsn.            

 
 Förstadatum i den Plats Rapportör Antal dagar  

 andra kommunen   senare 

Knipa   2/1 Karsamåla TB/FI   1 

Sånglärka 23/2 Svartbäcksmåla UE   2 

Stare  28/2 S:t Sigfrid SLj   7 

Tofsvipa 23/2 Flyebo + Madesjöflyna AH + MLj/SLj   6 

Trana 27/2 Bökevara HL   1 

Kricka 11/3 Dackebosjön GC   7 

Skäggdopping Ej anträffad i Nybro kommun 

Taltrast 18/3 Orrefors + Ö Bondetorp TL/ÅN + SB   1 

Sädesärla 23/3 Hanemåla MLj/SLj   7 

Skogssnäppa 27/3 Dackebosjön OP   3 

Storspov 22/6 Svartbäcksmåla (sydsträck) SB/PA 69 

Trädpiplärka 19/4 Krukebo OP/PA 12 

Ladusvala 16/4 Getasjön HL   9 

Lövsångare 16/4 Getasjön HL   5 

Sv.v. flugsn. 28/4 Törestorp DJ   1 

Gök 6/5 Rismåla + Ö Bondetorp LK + SB   5 
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Rapportörer: AH = Anders Helseth, AJ = Anders 

Johansson, BK = Bengt Karlsson, DJ = Dan 

Jonasson, DS = Detlef Singer, FI = Fabian Idensjö, 

FJ = Frida Johansson, GC = Göran Cedertorn, GJ = 

Gerd Jonsson, HL = Hans Lundgren, IK = Ingemar 

Karlsson, JB = Jan Bertilsson, LE = Lisbeth 

Edberg, LK = Lars Karlsson, MJ = Mikael 

Johansson, MLj = Mattias Ljungdahl, NEFk = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nybro-Emmaboda Fågelklubbs exkursion, OP = 

Olof Persson, OV = Oskar Vartiainen, PA = Per 

Ahlgren, RF = Rodney Foucard, RJ = Rolf Jansson, 

SB = Stefan Björn, SLj = Stig Ljungdahl, TB = 

Torgny Berntsson, TL = Tommy Larsson, UE = Ulf 

Edberg, ÅN = Åke Nilsson.  

 * = även DJ/GJ/OV 

¤ = även JB/AJ/DJ/GJ/OV § = även AJ/DJ/GJ. 

 

 

 

 

 

 

Grupp \ år 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 

I före 15/3 

Knipa   9/2 11/1 13/2 öv.v. öv.v. öv.v. 11/1 19/2 13/3 öv.v. 17/1 

Sånglärka 11/1 28/2 27/2 14/2 28/2   9/3 11/3 15/3 28/3 18/2 12/2 

Stare 24/2   6/3 29/2 10/2 20/2   9/3 14/3 19/3 18/3   2/2 13/1 

Tofsvipa 14/2 28/2 29/2 15/2   8/3   9/3 14/3 21/3 28/3   4/3   9/2 

Trana     10/3   9/3 14/3 22/3 20/3   5/3 15/2 

 

II 15/3 – 31/3 

Kricka 25/3 20/3 13/2 18/3 16/3 27/3 17/3 25/3   1/4 öv.v. öv.v. 

Skäggdopp. 20/3 26/3 21/3   3/4 13/3 27/3 19/3 24/3   3/4 12/3 24/2 

Taltrast 30/3 21/3 21/3 26/3 27/3 20/3 18/3 26/3 28/3 14/3   8/3 

Sädesärla 24/3 20/3 22/3   1/4 27/3 28/3 30/3 27/3 18/3 26/3 19/3 

Skogssnäppa     30/3 27/3 28/3 24/3 31/3 25/3 10/1 

 

III 1/4 – 30/4 

Storspov   8/4   9/4 15/4 11/4 29/3   5/4   6/4 15/4 24/3   4/4 13/4 

Trädpiplärka   8/4   8/4 13/4   7/4 21/4 10/4 17/4   3/4 21/4 14/4 30/3 

Ladusvala 23/4   5/4 20/4 25/4 27/4 18/4 18/4 25/4   6/4 14/4 17/4 

Lövsångare 20/4 22/4 12/4 25/4 24/4 20/4 17/4 15/4 20/4 14/4 16/4 

Sv.v. flugsn. 26/4 26/4 21/4 25/4 26/4 25/4 23/4 24/4 21/4 15/4 25/4 

 

IV 1/5 – 15/5 

Gök   3/5   4/5   1/5   3/5 10/5   3/5   6/5   4/5 28/4 30/4 27/4 

Trädg.sång. 11/5 16/5 30/4 14/5 14/5   8/5   8/5   9/5   7/5 30/4   4/5 

Näktergal   9/5 22/5 27/5 15/5 12/5 19/5 12/5 20/5 17/5 12/5   8/5 

Tornseglare 10/5 16/5 12/5   6/5 11/5 17/5   8/5 14/5 10/5   6/5 10/5 

Rörsångare 10/5 16/5   6/5 14/5 12/5   6/5   4/5 29/4   4/5   6/5   8/5 

Törnskata 10/5   6/5   7/5 14/5 13/5 12/5   5/5 22/5   9/5 19/5 11/5 

 

V 16/5 – 

Kärrsångare 11/5   4/6 20/5 10/7 ─ 27/5 24/5 27/5   1/6 ─ 28/5 

Härmsångare 10/5 10/5 14/5 14/5 12/5 24/5 12/5   9/5 19/5   9/5 15/5 

Grå flugsn.            

 
 Förstadatum i den Plats Rapportör Antal dagar  

 andra kommunen   senare 

Trädg.sångare 14/5 Kyrkeby + Mundekulla DJ/GJ/RF/OV/JB + HL   2  

Näktergal 29/5 Getasjön OV/DJ/GJ 12  

Tornseglare 12/5 S Nybro UE   5  

Rörsångare 15/5 Svartbäcksmåla SB/FJ   6  

Törnskata 26/5 Madesjöflyna LK 33  

Kärrsångare 27/5 Getasjön RJ/OV/TB   8  

Härmsångare 19/5 Hörnsjön + Bökevara OV/IK/DJ/GJ/RF/TB + HL   5  

Grå flugsn. 12/5 Flerohopp DS   2  
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Förklaringar: öv.v. = övervintrande, fetstil = 

rekordnotering, / = delad obs av flera personer på 

samma plats, + = samtida obs på olika platser. 

 

Årets kalender innehåller ett nytt rekord, 

en väldigt tidig törnskata i Hult.  

Sädesärlan i Emmaboda 16/3 är den 

tidigaste med ett datum på, men rekordet 

hålls av den ärla som övervintrade 1988-

89.  

 

Man kanske kan påstå att vi har två nya 

rekord i kalendern eftersom grå 

flugsnappare aldrig tidigare har varit med. 

Det här är en av tre nyheter i kalendern. 

Den andra är att rosenfinken har plockats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bort, då den var alldeles för sporadisk. 

Årets tredje nyhet är att skogssnäppa har 

flyttats från grupp III till grupp II. 
 

Emmaboda har en klar övervikt med 15 av 

24 förstadatum, särskilt i grupp I och II 

dominerar man totalt. 17 personer är med i 

årets kalender. Torgny hade flest obsar 

med 6 st, därefter Oskar med 5, Dan, Gerd, 

Jan och Rodney med 4, Göran och Anders 

J med 3, Stefan och Ulf med 2 och sju 

personer med en var. 

 

Torgny Berntsson, vårfågelförman 

Ulf Edberg, sammanställare 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 Plats Rapportör 

 

 

20/1 10/1 6/2   1/1 5/1   4/1   9/1   4/1   1/1 Överstatorp GC 

26/2 19/3 9/3 25/2 6/3 16/2 22/2   7/2 21/2 Skäveryd OV 

  4/3   4/1 6/3 28/2 7/3   5/2 10/1   7/1 21/2 Skäveryd DJ/GJ 

28/2 18/3 7/3 25/2 4/3   4/1 20/2   7/2 17/2 Skäveryd JB 

  2/3 18/3 7/3   8/3 2/3 15/2 22/2 10/2 26/2 S Nybro LE 

 

 

15/3 22/3 20/3 13/3 3/4   7/3   1/1 11/3   4/3 Långasjö+Hörn.  RF+AJ/OV 

21/3 26/3   2/4 25/3 1/4 15/3   4/3 18/3   4/3 Kyrksjön TB/RF/* 

11/3 21/3 13/3 16/3 8/4   4/3   8/3 12/3 17/3 Karsamåla  TB 

24/3 19/3 28/3 26/3 9/4 22/3 24/3 27/3 16/3 Emmaboda  OV 

28/3 24/3 22/3 16/3   9/4 13/3   6/3 27/3 24/3 Buemåla TB 

 

 

  5/4 21/4 24/4   2/7 19/4 12/4 ––   9/4 14/4 Flädingstorp TB/RF/¤ 

19/4 15/4 11/4 14/4 16/4 26/3 19/4 13/4   7/4 Skäveryd  HL 

10/4 24/4 11/4 14/4 15/4 13/4 21/4   3/4   7/4 Alsterbro MJ 

11/4 19/4 14/4 14/4 15/4 11/4 20/4   5/4 11/4 Linnéasjömaden  SB 

22/4 24/4 19/4 26/4 13/4 20/4 24/4 21/4 27/4 Hanem.+Slättin.  GC+AH 

 

 

28/4   1/5   6/5   3/5   1/5 29/4   7/5   2/5   1/5 Karsamåla  TB 

  2/5 13/5   6/5   7/5 10/5   5/5   5/5   3/5 12/5 S Nybro  UE 

10/5 14/5 22/5   3/5 14/5   9/5   9/5 15/5 17/5 Bosgård MLj/SLj 

  9/5   5/5 12/5 28/4   7/5   8/5 10/5 11/5   7/5 Hörnsjön  TB/RF/§ 

22/4 30/4 27/4 13/5 14/5   4/5   7/5   6/5   9/5 Getasjön JB 

19/5 13/5 22/5 15/5 10/5 10/5 13/5   8/5 23/4 Hult BK 

 

 

–– 27/5 31/5   1/6 13/5 14/5 15/5 24/5 19/5 Ö Bondetorp SB 

12/5 21/5 20/5   9/5 22/5 14/5   3/5 15/5 14/5 Joelskogen      UE/GC/NEFk 

        10/5 Brinkabo JB 
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MEDLEMSLISTA 

 

2017 (Betalande t.o.m. 2017-06-30) 
 

 

 

 

 

Efternamn Förnamn Gatuadress Postnr Postadress Familj 

Adolfsson 

Alriksson 

Nils 

Claes-Göran 

Stomvägen 5 

Uvahult 201 

361 95 

380 44 

LÅNGASJÖ 

ALSTERBRO 

 

 

Andersson Bill Nybovägen 3 579 40 BERGA  

Andersson 

Arvidsson 

Frank 

Christer 

Korsvägen 8 

Vädergatan 27 

361 94 

382 38 

ERIKSMÅLA 

NYBRO 

 

Astevall Sven Södra Lindåsgatan 70 361 92 EMMABODA Gunnel 

Begnert Lars Jöddegatan 1 382 37 NYBRO  

Bergman 

Berntsson 

Majlis 

Torgny 

Hanemålavägen 74 A 

Karsamåla 103 

382 39 

361 95 

NYBRO 

LÅNGASJÖ 

 

Bertilsson Jan Brinkabo 204 361 92 EMMABODA Birgitta Albertsson 

Bjerding Fredrik Trädgårdsgränd 4 386 30 FÄRJESTADEN  

Björn Stefan Ö Bondetorp 529 382 93 NYBRO  

Bladh Bengt Hemstigen 7 361 33 EMMABODA  

Blanking 

Brattström 

Sune 

Anders 

Klättorp 108 

Gjutaregatan 3 C 

361 96 

361 32 

VISSEFJÄRDA 

EMMABODA 

Cecilia Gasslander 

Carlberg-

Sjöström 

Annika Häljanäs 118 361 95 LÅNGASJÖ  

Carlsson Magnus Vinberga 111 373 53 RAMDALA  

Cedertorn Göran S:t Sigfridsvägen 34 382 38 NYBRO Anita 

Edberg Ulf Upplandsgatan 2 382 31 NYBRO Jan och Lisbeth 

Engström Myrtel Karlstorp 9 361 93 BROAKULLA  

Eriksson Jan Vintergatan 11 382 38 NYBRO  

Eriksson Willy Kolningsmåla 111 380 44 ALSTERBRO  

Evaldsdotter Carina Älmtamåla 318 373 38 HOLMSJÖ  

Fluder Sonesson Timothy Resebovägen 35 382 46 NYBRO  

Foucard Rodney Guttamåla 101 361 96 VISSEFJÄRDA  

Franzén Björn Stadiongatan 51 A  217 62 MALMÖ Gudrun 

Fredriksson Jörgen Skomakaregatan 3 C 382 40 NYBRO  

Giselsson Alexander Rolsberga 536 243 96 HÖÖR  

Giselsson Roland Gustav Abels väg 7 380 40 ORREFORS  

Gotthardsson Inger Hemmansvägen 13 241 37 ESLÖV Sören 

Gunnarsson Sten Opalstigen 3 361 32 EMMABODA Ewa 

Gustafsson Lars Studsmåla 112 361 95 LÅNGASJÖ  

Gustafsson Sven-Erik Skördevägen 25 382 39 NYBRO  

Hagel 

Halling 

Odd 

Roger 

Geijervägen 5 

Nylandsvägen 14 

361 95 

382 45 

LÅNGASJÖ 

NYBRO 

 

Katarina, Lisa och Kajsa 

Hammarstedt Björn Östervägen 9 361 42 LINDÅS Kerstin 

Hansson Kurt Granvägen 7 382 37 NYBRO  

Hansson Mats Kvarnviksvägen 4 225 94 LUND Christina, Nils, Björn 

och Liv 

Heidersbach Kerstin Buggehult 145 361 96 VISSEFJÄRDA familjen 

Helseth Anders Slättingebygd 117 382 93 NYBRO  

Hermansson Kjell Backvägen 12 382 45 NYBRO Sara 

Hjalmarsson Sölve Hembygdsvägen 1 361 95 LÅNGASJÖ Annika 

Håkansson Kerstin Häljanäs 304 361 95 LÅNGASJÖ  

Häggqvist 

Häggqvist 

Derrick 

Johnny 

Klockaregatan 20 

Kulla 105  

382 44 

382 93 

NYBRO 

NYBRO 

 

 

Häggqvist Therese Höstgatan 37 212 17 MALMÖ  

Höglund Eva Jakobsgatan 14 B 382 33 NYBRO  

Höglund Tomas Paul Holmsens vei 59 NO-

1613 

 

FREDRIKSTAD 

Gustav, Ludvig och  

Carl Linnéus Dulin 

Idensjö Fabian Karsamåla 101 361 95 LÅNGASJÖ  

Jansson 

Johansson 

Rolf 

Anders 

Esplanaden 11 

Södergatan 25 B 

361 33 

361 31 

EMMABODA 

EMMABODA 
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Efternamn Förnamn Gatuadress Postnr Postadress Familj 

Johansson 

Johansson 

Inga-Karin 

Kaj 

Bergsgatan 5 

Tärnvägen 29 

361 33 

363 45 

EMMABODA 

LAMMHULT 

Rolf 

 

Johansson Lars Diamantstigen 2 361 32 EMMABODA  

Johansson Lennart Krangatan 23 361 42 LINDÅS familjen 

Johansson Mikael Dr Sandbergs g 16 A 382 44 NYBRO  

Johansson Renée Rasslebygd 153 361 33 EMMABODA Bengt 

Johansson Sten-Olof Hornsgatan 42 382 44 NYBRO  

Johnsson Odd Opalstigen 7 361 32 EMMABODA Ingegerd 

Jonasson Dan Turevägen 26 361 54 VISSEFJÄRDA Gerd Jonsson 

Jonesjö 

Jonsson 

Jonsson 

Jonsson 

Håkan 

Daniel 

Kenneth 

Rolf 

Kulla 419 

Jyderupsgatan 5 

Smålandsgatan 29 A 

Widegatan 3 

382 92 

361 33 

382 31 

382 34 

NYBRO 

EMMABODA 

NYBRO 

NYBRO 

Gunilla Kademyr 

Marie, Tuva och Ebba 

 

 

Karlsson Bengt Hult 302 361 96 VISSEFJÄRDA Lalla Roy 

Karlsson Christine Bangatan 25 382 40 NYBRO  

Karlsson 

Karlsson 

Håkan 

Ingemar 

Karamåla 113 

Mellangatan 12 

361 96 

361 54 

VISSEFJÄRDA 

VISSEFJÄRDA 

 

Karlsson Jörgen Skomakaregatan 16 382 40 NYBRO  

Karlsson Ulla Åbyholm 417 373 38 HOLMSJÖ  

Kjellgren Alf Persmåla 111 382 92 NYBRO  

Kullander Kjell Vasagatan 35 B 382 32 NYBRO  

Larsson Eric Råsvägen 1 382 93 NYBRO Karin 

Larsson Gunnar Häljanäs 110 361 95 LÅNGASJÖ Maria 

Lexner Ingvar Växjövägen 10 382 90 ÖRSJÖ  

Liliegren Åke Västerängsgatan 18 382 32 NYBRO  

Lilja Gerd Frostensmåla 108 361 96 VISSEFJÄRDA  

Lindblad Erland Granitvägen 14 A 752 43 UPPSALA  

Ljungdahl Stig S:t Sigfridsvägen 29 382 38 NYBRO Mattias 

Lundgren Hans Bökevara 103 361 91 EMMABODA Viveka och Gustav 

Lundin Kurt Örsjö-Kroksjö 407 382 97 ÖRSJÖ  

Magnusson Marina Klättorp 113 361 96 VISSEFJÄRDA  

Mikaelsson Jan Dvärgstigen 1 382 37 NYBRO  

Naturskydds föreningen Tallvägen 15 382 37 NYBRO  

Nederfeldt 

Nilson 

Ronnie 

Björn 

Alunvägen 20 B 

Frostensmåla 113 

386 63 

361 96 

DEGERHAMN 

VISSEFJÄRDA 

 

Maria 

Nilsson Nils-Bertil Ametiststigen 9 361 32 EMMABODA  

Ohlsson Gunnel Brinkliden 4 380 40 ORREFORS  

Petersson Sverker Kulla 115 382 93 NYBRO Tove Trulsson 

Rossbol Inger Brunamåla 128 361 91 EMMABODA Bo Eddie 

Simonsson Ann-Margreth Torggatan 12 361 54 VISSEFJÄRDA familjen 

Singer Detlef Myrmalmsvägen 13 382 93 NYBRO Ingrid von Brandt 

Sonesson Anders Högalundsvägen 2 382 46 NYBRO Lena 

Stein Lars Gjutaregatan 1 E 361 32 EMMABODA  

Stein Sofie Kalvshaga Furulund 355 96 KALVSVIK Ralf 

Stein Wolfgang Opalstigen 5 361 32 EMMABODA Ann-Charlott 

Svensson Hans-Gunnar Kölbygärdegatan 5 388 31 LJUNGBYHOLM  

Svensson 

Vallien 

Roland 

Markus 

Vita Lammets väg 64 

Gissamåla 103 

393 59 

361 91 

KALMAR 

EMMABODA 

 

familjen 

Vartiainen 

Wajkert 

Oskar 

Lilian 

Järnvägsgatan 60 

Ågatan 13 

361 30 

361 42 

EMMABODA 

LINDÅS 

 

Rune 

Weinberger Alfred Malmstigen 4 361 33 EMMABODA  

Wångmar Per-Olof Tallvägen 15 361 37 NYBRO Inga-Britt 

Åbrodd Kristina Hanemålavägen 18 C 382 39 NYBRO  

 

Tidningsutbyte med närliggande fågelklubbar. Tidningsservice till Emmaboda bibliotek med filialer, 

Emmaboda kommun, Naturbokhandeln, Nybro bibliotek med filialer, Nybro kommun, SOF – 

Ultunabiblioteket, Studiefrämjandet Småland-Gotland och ÖSOF. 

Var vänlig och meddela ny adress när Ni flyttar eller om Ni har upptäckt något fel ovan till kassören. Tack!  

V.g. ange familjemedlemmarnas namn på inbetalningskortet om de ska komma med i medlemslistan. 
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FAVORITER I REPRIS 

 

Ur Fågelbladet 3-87 ville jag gärna ta med 

en sammanställning av fågelinventeringen 

vid Hökasjön 1986. 

Tyvärr fick den inte plats här, men i nästa 

nummer av Fågelbladet (4-17) i december 

 

EXKURSIONSRAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXKURSIONSRAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

så ska den återges i sin helhet. Det blir 

något att se fram emot kan jag lova. 

Den som väntar på något gott får som 

bekant vänta länge, men ibland är det värt 

det. /Red. 

 

                Ur Fågelbladet 3-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ur Fågelbladet 3-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅTMARKSRUNDAN 28 APRIL 1997 

 

Så var det åter dags för denna årliga tradition som inte sällan lockat så många som 30 

deltagare eller mer. Ledare för detta populära evenemang var som vanligt Torgny. I år 

hämmades det hela dock något p.g.a. mindre lyckat väder. Trots detta dök totalt 7 

intresserade upp vid Långasjösjön, inför något som trots allt skulle visa sig bli en ganska 

lyckad kväll. 

Efter inledningen i Långasjö, som bl.a. gav en vattenrall, styrde vi mot Enkoneryd (också 

något av en klassiker i dessa sammanhang). Någon kilometer innan ligger Allgunnås. Där 

kunde vi studera ett par storspovar på så nära håll att vi vare sig behövde stiga ur bilarna 

eller använda kikare! Efter Enkonerydssjön stannade vi till vid Häljanäs badplats, där vi 

kunde avnjuta fikat till Fabbes försök att locka fram storlom genom att själv låta som en 

sådan. 

Slutpunkten i programmet var Hällasjömålasjön och dess "dragplåster" i form av 

dvärgbeckasin. Denna mytomspunna lilla gynnare lyste, eller snarare ljöd, dock med sin 

frånvaro. Men bara chansen att få höra den hade lockat en skara av nyfikna människor som 

anslöt sig till oss och plötsligt hade deltagarantalet stigit till det dubbla. Trots att vi i år inte 

lyckades pricka in rätt datum för dvärgbeckasinen, så syntes inga sura miner i samband 

med att exkursionsgruppen upplöstes. Slutet gott, allting gott. 

 

Anders Brattström 

KVÄLL I VISSEFJÄRDABYGDEN 25 MAJ 2007 

 

Samling i Lindås 25/5 kl. 18. Inställd exkursion… nej, jag åkte på egen hand, vädret var ju 

så läckert. 

Inga heta lokaler just nu, men jag stannade vid Storemaden för att reda ut vipläget efter 

plogning, sådd och harvningar. Kom fram till tre par, såg två ruvande fåglar av dessa. 

Övriga har fullt jobb med att hålla kråkorna borta. 

Därefter Flädingstorp. Gott om både hus- och ladusvalor kring gården. Hussvalorna var 

ofta inne i trädkronorna i allén. Födosök eller bara sitta en stund? 

En silltrut flög förbi mot öster, ej helsvart, därför troligen en västlig ras. Sällsynt fågel hos 

oss. 

Avslut vid Björketorp och Kyrksjön. Två skäggdoppingar. Landskamp Kanada – Sverige 

i golf, eller… 

 

Jan Bertilsson 
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AKTUELLA OBSERVATIONER 

 

FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA 

14/5 – 12/8 2017 

 

Vädret. Sommarhögtrycken nådde 

aldrig fram. 

Maj såg ut att kunna bli rekordkall men i 

mitten av månaden kom vändningen. Ett 

högtryck över Centraleuropa började då 

påverka vädret och förde upp riktigt varm 

luft. Det var 29 grader den 19/5, årets 

varmaste dag som det verkar just nu. 

Lagom till månadsskiftet tog ett 

lågtrycksområde över Finland över och 

kyligare luft täckte snart hela landet och 

hela sommaren fortsatte med 

lågtrycksvandringar över Skandinavien. 

Blygsamma temperaturer, ofta blåsigt och 

ostadigt men ändå ganska torrt. Inga stabila 

högtryckslägen, bara tillfällig ryggar. 

Varmast i juli blev Sjusovardagen med 25 

grader. Den dagen, 27/7, skall ju bestämma 

vädret i sju veckor men i år kom det på 

skam. I augusti och fram till periodens slut 

hade lågtrycken bitit sig fast ordentligt 

över landet. Dock lite stabilare de sista 

dagarna då en smal varmluftskil från det 

heta Östeuropa stack upp. 

 

Fåglarna.  Började med ”Vitkindade 

dagen”. 
Från förra perioden: Vårsäsongen i bl.a. 

Kyrksjön var som bekant ”hög” och en 

brunand som rastade med viggar den 28/3 

skall absolut nämnas. Dagen när 

härfågeln sågs vid ER-sjön i Emmaboda 

var den 20/4. 

 

Bara några minuter in på periodens första 

dygn hördes en mångfald vitkindade gäss 

i mörkret och det skulle bli mer. På 

eftermiddagen passerade några tio tusental 

(!) över Vissefjärdaområdet med ostlig 

flygriktning! Över Blekingekusten 

räknades över 400 000 denna dag. Mer än 

halva detta stora antal hade då noterats där 

den 11/5. En blåhake påträffades i 

buskarna vid bränneriet i Kyrkeby den  

 

 

 

 

 

 

14/5. I Hörnsjön rastade en silltrut av den 

västliga formen 19-21/5, oväntad och ett 

tag omdiskuterad.  

 

Från järnvägsbron i Brinkabo hördes 

nattskärra sporadiskt med början 24-25/5. 

I norra Lindås vid bollplanen en den 27/5 

och Yggersryd en 27/6. En flygande fågel 

sågs i Hult i början av augusti. Småfläckig 

sumphöna spelade i Långasjön åtminstone 

15-18/6. Tiggande hornuggleungar hördes 

i Emmaboda, Storgatan/Envägen/ 

Ametiststigen, i mitten av juni, så också i 

Lekaremåla, Vissefjärda, och vid gamla 

soptippen strax söder om Lindås. Den 8/6 

sågs en flygande fågel i Långasjö.   

 

Härmsångare sjöng i Bökevara och vid N 

Kyrkeby den 19/5. Nästa hördes i 

Yggersryd 24/5, en trolig men mer 

tystlåten i Rörsbo 19/6 och i buskmarkerna 

invid Envägen i Emmaboda en med bara 

sporadisk sång så sent som den 6/7. Två 

kärrsångare, båda i Getasjön fast på olika 

ställen där, den 27/5 och 14/6. En mindre 

flugsnappare sjöng i Sjöanäs, Algutsboda, 

nära Läen den 23/5. Näktergal hördes i 

Hult den 27/5 och några dagar tidigare. 

Därefter en i Getasjön 29-31/5 och 11/6. 

En sävsångare rapporterades från 

Yggersrydsjön i mitten av juli, både som 

sjungande eller sedd. Flera skådare på 

plats, fågeln blev omdiskuterad och lite 

”osäkrad” då några tog tillbaka sina 

observationer. En trolig sävsångare sågs 

också i Getasjön i början av juli. 

Rördrommen i Yggersrydsjön spelade 

hela maj och juni. Lät höras med andra 

läten även i juli. Jag erinrar mig att i trion 

som spisade drommen den vackra kvällen 

14/5 var vi en som sa sig höra sjungande 

sävsångare ute i vasshavet men fick inte 

medhåll. Detta med tanke på ovan nämnda  

och vad vi bör sätta span på nästa säsong. 
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I Fiskesjö sågs två mindre flockar av 

steglits, 3 och 5 ex, i mitten av juli. Bör 

tyda på häckning i området. Större svärmar 

av ladusvalor var i rörelse redan de sista 

dagarna i juli. Från obsplatsen i Skäveryd 

räknades 250 ex på sydväststräck den 2/8 

på bara en timma. Tornseglare med sydlig 

flygriktning och på högre höjd över 

lokalen den 8-e och 9/8 med ca 20 till 

kanske 50 ex var för sig. Förbiflygande 

ljungpipare hördes här vid två tillfällen, 2 

ex den 30/7 och en 9/8, och två gulärlor 

passerade söderut på periodens sista dag, 

det var säsongens första. 

 

Avslutar med en notis utifrån men nära 

 

NOTERINGAR FRÅN NYBRO 

1/5 – 31/7 2017 

 

Som vanligt är en stor del av fynden på 

Artportalen tjädrar, 11 av 106 

anmärkningsvärda fynd i perioden. Tre 

fynd från vardera Smedjeviksområdet, 

Vikroken-Vackerslät och Hälleberga med 

Derasjön samt två fynd från 

Grytsjöområdet i Bäckebo. Totalt 18 ex 

varav 6 årsungar. 

En järpe spelade väster om Skogsby 23/5 

och en sågs vid vägen där 27/6. 

 

Häckande sångsvan rapporteras från 

Tokebo sjö och från Råddemåla.  

En sen fjällvråk sågs över Madesjöflyna 

4/5. En aftonfalk flög förbi Simontorp 

10/5. En kungsörn flög över Ö Bondetorp 

14/5, det var andra gången på två veckor. 

En pilgrimsfalk passerade på 

trädtoppshöjd över Kulla vid Flerohopp 

14/5. En möjlig brun glada sågs 

tillsammans med en röd glada över 

Madesjöflyna 29/5. Den tveksamma fågeln 

hade grunt kluven stjärt. Ett par bivråkar 

med permanent revir sågs i Ö Bondetorp 

27/7. 

 

En sparvuggla ropade vid Tokebo sjö 3/5, 

en vid Björnasjöbadets parkering 5/5 och 

en i Grytsjöns n.r. 6/5. Hornuggleungar 

ropade vid Skansen 21/6. 

vårt område. En brandkronad kungsfågel 

har rapporterats som sjungande i 

Skruvemåla, Torsås, den 8/6, kan vara 

mindre än 1 km från kommungränsen. Det 

finns flera fynd på Artportalen från 

Blekinge, Kronobergs län och tre i Torsås 

kommun. Spanläge igen alltså! 

 
Rapportörer, observationer från: Majlis 

Bergman, Torgny Berntsson, Aron Edman, Magnus 

Fiskesjö, Rodney Foucard, Rolf Jansson, Anders 

Johansson, Dan Jonasson, Gerd Jonsson, Bengt 

Karlsson, Ingemar Karlsson, Matts Lindbladh, Hans 

Lundgren, Gudrun Lönnberg, Marina Magnusson, 

Lalla Roy, Oskar Vartiainen m.fl.  

 
Jan Bertilsson 

 

 

 

 

Ett par storlommar med 2 årsungar sågs i  

Stensjön/M 6/6. Den 15/7 var en unge 

kvar. 22/7 sågs ett par med en årsunge i 

Skärsjön. En gråhakedopping rastade i 

Björnsjön 12/5. 

 

En skådare från Lenhovda såg en 

ägretthäger intill rv 31 i Orranäsasjön 

28/7. Rördrom har hörts i Olsbosjön 5-

8/5. Ett par tranor fick ut 2 ungar i 

Råddemåla och ett bo sågs norr om 

Stensjön/M. Småfläckig sumphöna 

ropade vid Tokebo sjö 3/5. 

 

Mindre strandpipare höll till vid 

Björnsjön 5-6/5 och 13/5 samt vid 

Kombiterminalen 5 och 11/6. En 

dvärgbeckasin spelade vid Tokebo sjö 1-

3/5 och en vid Gangsmad 1-3/5. 

 

Nattskärror har hörts vid Grytsjön/B 

22/5, 24-25/5 och 3/6, vid 

Uddevallshyltan, Svarta göl och Vackerslät 

24/5, S:t Sigfrid 5/6 och 7/7, Källebäck och 

Gårdsryd 12/6, Ö Bondetorp 17/6 och 

Skansen 21/6. Kungsfiskare sågs det en 

vid vägbron i Skabro 27/6.  

En turturduva sågs på ett fält vid Rössbo 

24/5. Ungar hördes från ett mindre 

hackspettbo vid Örsjö IP 2/6.  
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En nötkråka hördes vid Råsemåla 1/5. 

Forsärlor har under perioden setts vid 

järnvägsstationen – Grönskog – 

Badhusparken i Nybro, kvarndammen i 

Örsjö, Svartbäcksmåla och Skabro vid S:t 

Sigfridsån, Råsvägen och kraftverks-

dammen i Flerohopp, Hålldammen vid 

Orranäsasjön Vikrokens n.r. och 

Uddevallshyltan.  

 

En rostgumpsvala sågs bland ladusvalor i 

Kulla 9/5. Ett par trädlärkor som matade 

2 ungar hittades i Åkrahäll 19/5 och de 

återfanns vid kombiterminalen 11/6.  

En sävsångare sjöng i Smedjeviks n.r. 

14/5. 19/5 hördes en kärrsångare sjunga i 

Ö Bondetorp. 9-11/6 var det en som höll 

till vid Fäbron i Flerohopp. En 

gransångare höll permanent revir i 

Slättingebygd 3/6. En gräshoppsångare 

sjöng 3/6 där Alsjöholmsvägen korsar 

Jansabäcken. En brandkronad kungsfågel 

sjöng mellan rv 31 och Gränö 22/6. 

 

Mindre flugsnappare har hörts vid 

Stensjön/M 23/5, Kolningsmåla 1/6 och 

Krutgården i Kungshall 1/6. Den 1/7 sågs 

en adult fågel mata 3 årsungar vid 

Mjöshyltan. 

10/5 sjöng en steglits i Ö Bondetorp, tyder  

 

AKTIVITETER 

 

HÖSTEN 2017 

 

Vi samåker till alla utflykter. Observera 

sista anmälningsdag samt att minst 3 

personer anmäler sig annars riskerar 

exkursionen att ställas in. Även vid dåligt 

väder kan utflykten ställas in. 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 24 sep Torhamn 

Den här gången åker vi inte till Utlängan, 

utan istället far vi via Kristianopel när vi  

på häckning. Ett par hämplingar som 

matade ungar sågs 28/6 vid 

järnvägsviadukten på rv 31 i Fredrikslund. 

 

Periodens vanligaste fåglar hos oss kan ha 

varit korsnäbbar. Särskilt under slutet av 

perioden var det allt fler och allt större 

flockar. Det började med en 

bändelkorsnäbb i Hanemåla 12/6. 

Ytterligare en sågs 18/7, då i Grytsjöns n.r.  

De större korsnäbbarna är oftast i färre 

antal, men de mindre korsnäbbarna har 

ibland varit i flockar med mer än 20 ex. En 

sådan flock sågs i Svartbäcksmåla 22/6. 

Hela 50 ex fanns i en flock i Grytsjöns n.r. 

1/7.  

Observera att inga av observationerna är 

ännu granskade och godkända av rrk. 

 
Rapportörer: Stefan Björn, Anders Carlsén, Göran 

Cedertorn, Aron Edman, Anders Ericsson, Willy 

Eriksson, Andreas Grabs, Anders Helseth, Derrick 

Häggqvist, Johnny Häggqvist, Frida Johansson, 

Hans Johansson, Pav Johnsson, Lars Karlsson, 

Tommy Knutsson, Mattias Ljungdahl, Stig 

Ljungdahl, Claes Möllersten, Ronnie Nederfeldt, 

Olof Persson, Jan-Olof Petersson, Sverker 

Petersson, Uno Pettersson, Elaine Price, Jeff Price, 

Detlef Singer, Roland Svensson, Marcus Teveborg, 

och Leif Tägtström. 

 

Ulf Edberg 

 

I samarbete med 

 
www. 

studieframjandet.se 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

åker hem. Samling i Nybro 05.20 och i 

Vissefjärda 06.00. Åter på e.m. Ledare är 

Torgny Berntsson (070-53 50 864). 

Anmälan senast 22/9. 

 

Sön 1 okt EuroBirdwatch17 

Sträckräkning i hela Europa samtidigt. 

Samling 08.00 både på Storemaden i 

Skäveryd och på Hermanstorpsvägen vid 

kyrkstallarna i Madesjö. Torgny Berntsson 

är ledare för Emmabodagänget och Ulf 

Edberg leder Nybrodelen. Slut ca 13.00. 

Ingen anmälan då vi vänder oss till 

allmänheten. 
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Fre 13/10 – sön 15/10  

Resa till Bjärehalvön 

Anmälan senast 31/8 (se Fågelbladet 2-17 

för detaljer). 

 

Lör 21 okt Ottenby 

Helgen i vecka 42 är det som gäller sedan 

tidernas begynnelse. Samling i Emmaboda 

05.30 och i Nybro 06.00. Åter på e.m. 

Ledare är Torgny Berntsson (070-53 50 

864). Anmälan senast 19/10. 

 

4-5 nov Smålandsartrally 

Alla skådar på egen hand från 00.00 lördag 

till 24.00 söndag efter egen lust och 

förmåga. Rapportera in resultatet senast 

måndag 6/11 kl. 18.00 till Artportalen eller 

obsboken på www.nefk.nu eller via mail 

till nybroemmabodafk@yahoo.se. 
 

SPONSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lör 18 nov Åsnen 

Vi besöker bl.a. Sirkön och Bjurkärr. 

Samling i Nybro 06.30 och vid 

Tvillinggrindarna, Långasjö 07.15.  

Åter på e.m. Ledare är Torgny Berntsson 

(070-53 50 864). Anmälan senast 16/11. 

 

Lör 2 dec Stora Rör 

Vi skådar sträckande fåglar i medljus. 

Eventuellt besöker vi någon mer lokal i 

närheten, t.ex. Färjestaden. 

Samling i Emmaboda 06.30 och i Nybro 

vid 07.00. Åter tidig e.m. Ledare är Ulf 

Edberg (0481-159 23). Anmälan senast 

30/11. 

 

Mån 4 dec Bildkväll i Nybro 

Se Fågelbladet 4-17 för tid och lokal. 

Nr 4 utkommer kring 1/12. 
 

 

VI HAR FÅTT TRYCKNINGEN AV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL EMMABODA! 

  

BÄSTA LÄGET I SMÅLAND 

Emmaboda är kommunen för dig som söker ett boende i en miljö med hög 

kvalitet. För familjen är det tryggt och enkelt att bo här. Det geografiska läget är 

bra för dig som väljer att flytta till oss. Du når en arbetsmarknad på över 300 000 

arbetstillfällen på drygt en halvtimma. 

Emmaboda erbjuder dig bra boende till bra priser. Priserna är lägre här än i de 

större orterna oavsett om du väljer att flytta in i ett befintligt hus, lägenhet eller 

om du väljer att köpa en tomt och bygga ett nytt hus. 

  

SUPERSNABB UPPKOPPLING 

Bredbandsutbyggnaden ses idag som en av de viktigaste satsningarna för att det 

ska vara attraktivt att bo och verka på landsbygden och i mindre orter. 

I Emmaboda kommun har en långsiktig strategi antagits med avsikt att alla 

hushåll i kommunen ska ha tillgång till fiberbredband senast 2020. 

  

Vill du veta mer, kontakta Emmaboda kommuns 

Inflyttarservice: inflyttarservice@emmaboda.se eller gå in på www.emmaboda.se 

mailto:inflyttarservice@emmaboda.se
http://www.emmaboda.se/

