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LEDARE 

 

TIPS FRÅN ALLMÄNHETEN 

 

En granne stannade till och sade 

entusiastiskt att han trodde sej hört berguv 

i Vissefjärdatrakten. Verkade otroligt, men 

man kan inte avfärda obsar utan att kolla 

upp. Sagt och gjort, vi tog en kvällstur i 

området. På vägen fick vi se en hornuggla 

lågt flygande i billyset. Vi fortsatte till det 

område där "uven?" ofta hörts. Här hördes 

då flera kattugglor. Efter att ha lyssnat av 

återvände vi så till den plats vi nyligen sett 

hornugglan. Eftersom det rådde optimalt 

väder för ugglelyssning; månljust och 

vindstilla, gällde att skynda långsamt. Min 

kompis tyckte att han hörde sparvuggla 

och svagt även pärluggla, jag kunde med 

hörapparat konstatera att här fanns 

sparvuggla, men pärluggla trodde jag inte 

på. 

 

I vanlig ordning tipsade jag pliktskyldigast 

vårat skådargäng. Nästa kväll åkte några ut 

till platsen och betade av ett större område 

och fick där höra minst 2 pärlugglor och 

kattugglor, men kanske även nattskärror. 

 

REDAKTIONSRUTA 

 

VÅRFÅGELKALENDERN VÄXER 

 

En av fågelklubbens stoltaste traditioner, 

vid sidan av våra klassiska exkursioner, är 

Vårfågelkalendern. Den har hängt med 

nästan sedan starten och växer för varje år. 

Jag har vid otaliga tillfällen erkänt att det 

är mitt favoritinslag i Fågelbladet. Nu tar 

kalendern upp hela 4 sidor. 

Att rekorden slås så pass mycket för varje 

år beror inte bara på ökat intresse, det har 

hänt något med klimatet, det är säkert. 

 

Även i år är det kommunledningskontoret i 

Emmaboda som sponsrar Fågelbladet nr 3. 

Vi tackar dem så mycket för det. 

 

 

 

 

 

 

Snart blev här fullt med skådare, en del var 

tveksamma till att det verkligen var 

nattskärror som hördes utan kanske 

grodor eller paddor, det får i s.f. stå för 

dom, i mina öron var det dock inget annat 

än nattskärra.  

Ett 20-tal vitkindade gäss nattsträckte lågt 

förbi.  

Ja, där ser man vad man kunnat gå miste 

om. Berguven visade sej vara ivrigt 

spelande skogsduvor, vi tackar dom för 

det. 

 

Vindkraftsförespråkarna ligger i, nu senast 

påstår dom att solanläggningarna bränner 

upp passerande flyttfåglar med över 550 

grader C, s k streamer. Nonsens! 

 

På tal om ugglor så tigger minst 2 

kattuggleungar här utanför om nätterna 

just nu. 

 

Karsamåla 1 augusti 2018 

Torgny Berntsson, ordförande 

 

 

 

 

 

 

I Fågelbladet nr 3 varje år har det av 

tradition funnits en medlemslista. Tyvärr 

har vi fått upphöra med det p.g.a. EU-

lagstiftningen GDPR som kräver samtycke 

av alla vars adress man publicerar. Läs mer 

på sidan 14. 

 

Tack till alla skribenter och fotografer! 

Hoppas att fler vill skriva och ha med sina 

bilder i Fågelbladet framöver. I nr 4-18 

kommer fina bilder av Kerstin Heidersbach 

som är värda att vänta på. 

 

Nybro 15 augusti 2018 

Ulf Edberg, redaktör 
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EXKURSIONSRAPPORTER 

 

UTLÄNGAN 30 APRIL 2018 

 

Vi blev 6 personer som deltog på den här 

resan. Johnny hämtade upp mig och Emil 

vid 5-tiden på morgonen och vid 

Mekonomen i Nybro väntade Göran och 

Sven-Erik när vi kom dit. Vi packade in 

oss och vårt bagage i Sven-Eriks bil och 

han körde mot Vissefjärda. 

I en P-ficka på 28:an stod Torgny med sin 

bil och väntade vid 05:45. Jag hoppade 

över till Torgnys bil och vi for till Yttre 

Park, där vi var framme en timme senare. 

 

I Yttre Park började jag kryssa fågelarter. 

Där fanns bl.a. knölsvan, gräsand, vigg, 

knipa, storskarv, strandskata, fisktärna, 

ladusvala och bofink. 

 

Båten kom i tid och vi lämnade fastlandet 

vid 07.00. Färden genom östra skärgården 

gick bra, men vi såg inga nya arter. Vid 

07.35 kom vi iland i Stenshamn trots att vi 

hade stått stilla ganska länge i Inlängans 

hamn medan vår konduktör satte upp nya 

tidtabeller. 

 

Det var till att börja med ganska dimmigt 

och vi såg inte så långt ut över havet. När 

vi gick över bron från Stenshamn till 

Utlängan såg vi inget alls av vattnet. Vi 

stannade till vid skogen på norra delen av 

ön och lyssnade, men hörde inte särskilt 

mycket. Sen träffade vi på ett par skådare 

som berättade vad som hade setts dagen 

innan. 

 

Vid vägskälet tog vi av mot öster och 

sedan över ett fält mot sydkusten. Vi 

stannade till vid en dunge där det hördes 

bl.a. lövsångare, ärtsångare, gärdsmyg, 

näktergal och en hackspett. 

 

När vi kom ner till sydkusten följde vi den 

västerut till fyren. Längs kusten såg vi 

grågås, vitkindad gås, gravand, 

snatterand, ejder, småskrake,  

 

 

 

 

 

storskrake, skrattmås, fiskmås, gråtrut, 

silvertärna, ängspiplärka och gulsparv. 

Sedan fikade vi och skådade söderut. Nu 

lyfte dimman och Torgny gick tillbaka till 

hamnen för att ta 11-båten hem. Jag följde 

med en bit och hörde gransångare och 

grönfink. 

 

Det kvarvarande gänget gick förbi fyren, 

till vägskälet och sedan österut genom byn 

och vidare på vandringsleden. Längs vägen 

fylldes artlistan på med bl.a. stenskvätta, 

koltrast, svarthätta, talgoxe, blåmes, 

pilfink, bergfink och hämpling. 

 

När vi kom upp på den nordöstra delen av 

ön mötte vi den starka vinden som nu var 

uppe i över 12 m/s. Dimman hade lättat 

och solen glimtade till då och då, men just 

som vi nådde nordkusten kom en minimal 

skur, dagens enda på ön. 

Här fanns mängder med vitkindade gäss, 

några kanadagäss, skedänder m.m. Emil 

tyckte sig höra en ljungpipare. 

 

Vi följde vandringsleden parallellt med 

nordkusten och stannade mittför 

badplatsen för att fika. Där flög det förbi 

gråhägrar och plötsligt en mörk morf av 

kustlabb. 

 

När vi nådde huvudvägen tog vi av söderut 

igen för att lyssna i skogen, men det var 

svårt att höra något i det starka vindsuset. 

Istället gick vi norrut, över bron till 

Stenshamn och sökte lä bakom 

fiskebodarna. Därifrån såg vi en misstänkt 

silltrut, en säker havstrut, hussvala och 

backsvala m.m. 

 

Jag tog mig ut i vinden och upp på 

Stenshamns nordöstra udde. Här hörde jag 

sånglärkor, enkelbeckasin och rödbena 

och såg en flock ljusa småvadare ute på en 

revel vid Ungskär. 
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Vår artlista innehöll även ringduva, 

sädesärla, järnsparv, rödhake, kaja, 

kråka, korp, stare, sävsparv och en 

obestämd korsnäbb när vi lämnade 

Stenshamn på utsatt tid. Därmed hade vi 

fått ihop 57 arter. Det var lite drygt hälften 

mot föregående år. Skillnaden får helt och 

hållet skyllas på det blåsiga och kylslagna 

vädret. 

 

Under båtfärden tillbaka var det soligt och 

varmt i lä, men nordostan kylde rejält. 

Någon sjögång märkte vi inte av så länge 

båten gick rakt emot eller med vinden och 

det var mesta tiden. Bara när vi fick rak 

sidvind märktes de höga vågorna. 

Inget nytt sågs under återfärden.  

Märkligt att vi inte fick se en enda 

rovfågel. 

 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG 

13 MAJ 2018 

 

Allt var tidigare i år. De flesta fågelarterna 

hade redan kommit och växtligheten 

indikerade att det var början på juni. 

Det var en klar och varm morgon. 

Sju personer samlades på simhallens 

parkeringsplats där undertecknad hälsade 

välkomna och beskrev rundan.  

 

På start fanns bl.a. skata, kråka, kaja, 

ringduva, stare och björktrast. Vi 

lyssnade på sjungande svartvit 

flugsnappare och koltrast. Sen gick vi 

mot lekparken vid simhallen och hörde 

svarthätta och trädgårdssångare. Där 

fanns även lövsångare och bofink. 

Plötsligt hördes en härmsångare uppe i en 

tät björk. Den gick inte att få syn på. 

Från Storgatan hördes en rödstjärt. 

 

Vi vandrade vidare längs Strandvägen och 

hörde bl.a. talgoxe, blåmes och 

ärtsångare. Den sistnämnda fick även syn 

på då den flög rakt över oss. 

Sädesärla, grönsiska och tamduva var 

andra arter som skymtade förbi liksom 

obestämda vitfåglar högt upp i skyn. 

 

Vid 16.40 var vi iland igen i Yttre Park, 

precis på utsatt tid. En tur till Torhamn 

ansåg vi oss ha tid med.  

Väl där blåste det mer än någonsin den har 

dagen och det var svårt att hålla tubkikarna 

stilla. Tre nya arter fick vi i alla fall i form 

av bläsand, skärfläcka och större 

strandpipare. 

 

Precis när vi for förbi kyrkan i Torhamn 

började det regna. Stora tunga droppar föll 

och regnet varade hela hemfärden tills vi 

passerade Ljungbyholm. Ja, vi tog E22 mot 

Kalmar från Jämjö. I Nybro blåste det inte 

alls lika mycket, men det kom en rejäl 

åskskur. Tur att vi slapp undan regnet som 

vi gjorde. Artlistan slutade på 60 arter. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 

I Linnéasjön var det tomt, men i 

vasskanten fanns en sävsparv. 

I den lilla bäcken som kommer ur maden 

simmade en gräsandhona. På maden 

hördes bl.a. rödhake och gärdsmyg. 

 

Inget nytt i Joelskogen, men nu hade det 

landat 3 grågäss vid campingen. Vi 

rundade sjön och gick över spången en 

andra gång. 

 

I Joelskogen fanns 2 ekorrar, men inga nya 

fåglar. När vi kom åter till starten så skulle 

jag summera listan. Då hördes en mindre 

hackspett trumma vid sporthallen. Kul att 

arten ännu finns i centrum. 

 

Totalt fick vi ihop 27 arter, näst sämst 

genom tiderna och bara en art bättre än 

2004. Det brukar variera mellan 30 och 40 

arter. Förmodligen var det för långt gånget 

med sommaren.  

Årets runda var den 16:e i rad vid 

Linnéasjön. 

 

Ulf Edberg 
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RYNINGEN 27 MAJ 2018 

 

Johnny var redan på plats när jag kom till 

Fågelvägen i Nybro. Sedan kom det två 

bilar samtidigt, en med Torgny och 

Rodney från Emmaboda och en med Göran 

från grannkvarteret. 

Vi stuvade in oss och all vår packning i 

Volvo V50:n och sen körde jag norrut. 

Det hade regnat sedan jag vaknade och det 

höll på hela vägen till Trånshult, men där 

var det uppehållsväder. 

 

Längs vägen såg vi bl.a. gräsand, fiskmås, 

ladusvala, stenskvätta, olika trastar 

(dubbeltrast vid Fågelfors) och korp 

m.m. 

 

I Trånshult började vi traditionsenligt med 

grustaget. Målarterna mindre 

strandpipare, backsvala och trädlärka 

gick vi bet på, men vi såg eller hörde en 

hel del annat, t.ex. enkelbeckasin, 

skogssnäppa, tamduva, ringduva, gök, 

gröngöling, rödhake, trädgårdssångare, 

svarthätta, lövsångare, svartvit 

flugsnappare, blåmes, talgoxe, kaja, 

bofink, grönsiska och gulsparv. 

Johnny hittade en törnskata åt oss och till 

sist fick vi en fin flyguppvisning av en 

lärkfalk. 

 

Vårt andra stopp blev alldeles intill Emån 

söder om Ryningsnäs. Där sjöng en 

törnsångare på vår sida och en 

härmsångare på andra sidan. Nya arter till 

dagslistan var även tofsvipa, fisktärna, 

tornseglare, sånglärka, sädesärla, 

rödvingetrast och stare. 10 tranor flög 

förbi på låg höjd. 

Torgny var ivrig att hitta en kungsfiskare 

och gick ut på en ny brygga i Emån. 

Plötsligt kom en fågel flygande högt över 

oss från andra sidan och ner i åfåran och 

försvann nedströms; en kungsfiskare. Alla 

fick en skymt av den utom jag.  

Torgny och jag gick nedströms till 

åkröken, men hittade bara en hona av 

knipa med en stor kull ungar samt 2 röda 

glador. 

 

 

Vi for över landsvägsbron och vände och 

stannade på bron över Emån, men såg bara 

ladusvalor, så vi for till parkeringen vid 

Twin Peaks. Därifrån gick vi till 

fågeltornet vid sjön Ryngen. 

På vår promenad såg och/eller hörde vi 

bl.a. stenskvätta, trädpiplärka, 

kungsfågel och skogsduva. 

Från tornet fick vi observationer av 

fiskmås, större hackspett, buskskvätta, 

korp och sävsparv m.m. Det enda som låg 

i sjön var gräsänder. 

 

Sista stoppet inom Ryningen blev som 

vanligt Vallen i Trånshult. På vägen dit såg 

vi både pilfink och gråsparv vid 

bondgården.  

Vid pumpstationen stod en bil utan 

registreringsskyltar. Det fanns saker som 

tydde på att den var tysk. En sportfiskare 

gick nere på stranden av Emån och därför 

så var det inte så mycket fåglar där. 

Trots allt fick vi ändå se sångsvan, 

ormvråk, större strandpipare, roskarl, 

enkelbeckasin, skogssnäppa och 

skräntärna samt höra en näktergal.  

Vid bilen fanns ett bo med ungar av 

nötskrika i ett träd. 

På väg genom Trånshult flög det förbi 4 

steglitser och en havsörn. 

Innan vi lämnade Högsby kommun helt 

gjorde vi även ett stopp vid kraftstationen 

Blankan. Där blev det ingen forsärla i år, 

men kanadagås och hussvala. 

 

I Alsterbro gjorde vi två stopp, det första 

vid Hindsjöbadet. Där såg vi fiskmåsar, en 

drillsnäppa och flera grågäss med ungar. 

Det andra stoppet var på bron över 

Alsterån. Direkt hörde jag en forsärla och 

såg den flyga under bron, sen försvann den 

nedströms, men det hördes ändå en till från 

dammkanten. En kniphona med 7 ungar 

simmade i Alsterån och det var 

drillsnäppa där med. Sen for vi hem.  

65 arter blev det på hela resan. 

 

Ulf Edberg 
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ÖLANDSTUR 3 JUNI 2018 

 

Det såg ut att bli vackert väder enligt 

SMHI, men typiskt att så få anmälde sej. 

Efter att en efter en hoppat av återstod blott 

sju som åkte var för sej i tre bilar på olika 

tider.  

Förr kallades denna tur Gyllingmorgon; 

därav den tidiga starten då den gulsvarte 

oftast behagar sjunga vid sextiden. 

Därför tyckte ett par att dom skulle åka en 

timma tidigare och ett annat gäng vid 

sjutiden. Vi var tre som samlades vid 

Svinö. Då en skulle hem tidigare åkte vi så 

i två bilar.  

 

Vi skådade oss ner utefter västsidan. Först 

såg vi svarthakedoppingar i Färjestadens 

dammar, vidare till Gynge. I dammen sågs 

svarthakedopping och sothöna. Här hade 

stora förändringar skett sen vi sist var här. 

Ej så mycket fågel som förr då det mesta 

av tallskogen fått ge plats åt byggrunder. 

Gråsparv, gulsparv, tamduvor och 

råkor, för att nämna några obsar här.  

 

Nästa stopp blev Risinge hamn, här var 

mycket lågt vattenstånd. Här fanns större 

strandpipare, strandskata, enstaka 

rödbena, grönbena och olika änder, 

mycket mås på revet, en havsörn, en brun 

kärrhök. På fältet en del sånglärkor, men 

på stranden hittade vi denna gång vare sig 

gulärla eller skärfläcka. 

 

Så kollade vi dammarna söderut. Här fanns 

gråhakedopping, men ej mycket mer 

intressant. Grönhögen hade troligen 

häckande silltrut. Här såg vi bland många 

svalor t.o.m. en backsvala. 

 

Vi fortsatte så till Norra lunden. Värmen 

blev tryckande och den långa marschen 

kändes längre än förr. Iförd gummistövlar 

för att slippa fästingar var jag kanske den 

enda som fick en sån usling på mej. 

 

 

 

 

 

 

Härmsångare fanns det gott om, 

törnskata och en kärrsångare. 

Tyvärr hördes ingen sommargylling som 

enl. uppg. hörts tidigare på morgonen. 

 

Annars rätt glest med sångfåglar. Märkligt 

nog hördes en sparvuggla, inte något man 

kunde vänta sej här, det finns för all del 

hjortkid som har ett liknande läte, men vi 

enades om att det trots all var en 

sparvuggla som taktfast tutade.  

 

Jag försökte ta kontakt med de övriga 

deltagarna och fick slutligen reda på att det 

tidiga gänget hoppat av. När vi så träffade 

på sju-gänget på Södra lundparkeringen 

återstod blott en handfull tappra skådare 

från klubben. Dessa två hade tidigare sett 

mindre skrikörn, vi kontrade senare med 

aftonfalk från det gedigna metalltornet. 

 

Sammantaget tyckte jag att det varit en 

strapatsrik vandring i värmen, föga anade 

vi då att detta skulle bli varmaste 

sommaren i mannaminne. Ej mycket fågel 

och inte heller så mycket skådare. Kanske 

får vi pröva med att åka en vecka tidigare 

då det verkar som om flyttfåglarna kommit 

tidigare på senare år.  

 

Efter en vandring till udden för att få nåt 

att dricka for vi vidare. Efter ett besök på 

Görans dämme och Stenåsa fortsatte vi 

slutligen till bl. a. Västerstadsviken 

(Eckelsudde). Här var det så gott som 

peppartorrt ute på dybankarna. I blåsten 

kunde vi hitta massor av rastande svanar 

och vadare som storspov; enl. uppg. hade 

här rastat ej mindre än nio hundra tidigare i 

veckan. Färden gick därefter hem med en 

krysslista som stannade på 104 arter, inte 

dåligt. 

 

Torgny Berntsson 
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NATTEXKURSION 12 JUNI 2018 

 

Från Mekonomens parkering i Nybro var 

vi 3 personer som for söderut med mig vid 

ratten. Framme i Besagöl fann vi 6 

personer i 2 bilar från Emmaboda. Vi 

passade på att lyssna lite på platsen och 

hörde bl.a. kungsfågel, gök, svarthätta, 

trädgårdssångare, gärdsmyg, rödhake, 

koltrast, grönsångare och lövsångare. 

 

Sen körde vi en km till och parkerade 

mittför stigen till östra sidan av Alsjösjön. 

Den stigen följde vi ända till sjön. Nya 

arter var bl.a. gräsand, morkulla, 

ringduva, rödvingetrast, talgoxe, 

nötskrika och sävsparv. En lärkfalk 

hördes och flög över sjön precis innan vi 

lämnade den. 

 

Nu for vi till Skabrodammen. Där var det 

lågvatten och inga nya fåglar till listan. 

Vi for till Kyrkeryd och parkerade vid S:t 

Sigfrids församlingshem. Där hördes en 

tofsvipa norr om huset. Under takpannorna 

hördes att det fanns tornseglare, men inga 

var ute och flög. Söder om vägen, ute i en 

åkerholme, lät skatorna missbelåtet. Vi 

tippade på att de hade hittat en kattuggla. 

När det blev mörkt flög mycket riktigt en 

kattuggla norrut och den lät sedan 

bortifrån Krukebo berg. Även en kniphona 

hördes i mörkret. 

 

BERGKVARA OCH HAGBYHAMN 

28 JULI 2018 

 

Den här morgonen blev jag hämtad hemma 

av Johnny strax före 06. Ingen anslöt vid 

Mekonomen på Fågelvägen, så vi for till 

Tempo i Bergkvara. Där behövde vi inte 

vänta länge i år, för Emmabodagänget kom 

efter bara ett par minuter. Det var Rodney, 

Torgny och Göran. 

 

Vi ödslade ingen tid nu när temperaturen 

var uthärdlig utan for genast till hamnen. 

Där fick vi ihop en liten artlista bestående 

av grågås, kanadagås, gräsand, vigg, 

ejder, sjöorre och/eller svärta, storskarv,  

 

 

Det vi främst ville höra var vaktel (som 

hade hörts ett par dagar tidigare) och 

näktergal. Tyvärr höll Vägverket på med 

att reparera bron över ån och det bullrade 

något hemskt. Vi med stark hörsel kunde 

ändå urskilja en näktergal längre söderut. 

För att höra den bättre for vi förbi S:t 

Sigfrids kyrka och mot Kulla/S. Där 

stannade vi igen och kunde urskilja 

näktergalen och även en nattskärra borta 

i skogskanten i väster. 

Ett stopp gjordes i Brorsryd för att om 

möjligt få höra en vaktel, men här brusade 

tilloppet till dammen hela tiden väldigt 

högt, så tji fick vi. 

 

Avslutningsvis for vi till Källebäck. Vid 

vägskälet på Tvärskogsvägen var det helt 

tyst, men sista stoppet, ett par hundra meter 

längre norrut, gav utdelning. Där hördes 

minst 2 nattskärror bra. En flög över oss, 

så det var nog 3. 

 

Vi hade dragit över utsatt tid (midnatt) när 

vi skiljdes åt och for tillbaka hem. Inte så 

många arter att redovisa, men det var 

främst kvalitet och inte kvantitet som stod i 

fokus. Av målarterna för kvällen fick vi i 

alla fall nattskärra och näktergal. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 

sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, 

havstrut, silvertärna, tamduva, 

tornseglare, större hackspett, ladusvala, 

hussvala, sädesärla, koltrast, talgoxe, 

nötväcka, skata, kaja, kråka, gråsparv, 

pilfink och hämpling. Tornseglarna och 

svalorna bildade en ganska avsevärd 

ansamling i luften över samhället. 

Just när vi körde vidare flög det förbi en 

steglits. 

 

Vår andra anhalt var ”badudden” eller 

Långörsudde som den heter egentligen. 
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Här lämnade några morgonbadare när vi 

kom och andra anslöt under tiden. Vi höll 

oss dock borta från vattnet och 

koncentrerade oss på dess fågelliv. På en 

ledning satt vitprickiga starar. Det var en 

dryg månad sedan man såg en stare i 

inlandet. Andra nya arter till listan var 

knölsvan, knipa, småskrake, storskrake, 

skäggdopping, tofsvipa, fisktärna och 

ringduva. Just som vi kommenterade att vi 

inte hade sett en enda rovfågel så visade 

sig en röd glada. Ja, Johnny och jag såg en 

ormvråk på en hastighetsskylt vid 

Söderåkra, men jag började inte räkna 

förrän vi hade samlats i Bergkvara. 

Torgny skymtade ett par småtärnor, men 

de försvann lika fort och visade sig inte 

mer.  

Nu började solen steka på rejält och vi 

sökte skugga sista minuterna på platsen. 

 

På väg ut ur Bergkvara såg vi 3+1 

turkduvor på ett par TV-antenner. 

 

Kosan ställdes mot Hagbyhamn. Där fanns 

det mängder med vitkindade gäss.  

 

INFORMATION 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 2019 

 

I nästa nummer av Fågelbladet, d.v.s. nr 4, 

kommer det att finnas inbetalningskort 

bifogat för medlemsavgiften 2019. 

Nr 4 utkommer i december. 

 

Skulle det trots allt vara någon som betalar 

sin medlemsavgift för 2019 före 1/12 så 

vill vi från styrelsen härmed göra er 

uppmärksamma på att avgiften för 2019 

har höjts till 100 kr. 

 

Som vi informerade om redan i förra 

numret så hade styrelsen föreslagit 

årsmötet oförändrad avgift, men årsmötet 

valde att köra över styrelsen och höja 

avgiften till 100 kr för fullbetalande 

medlemmar.  

 

I toppen av ett torrträd satt en törnskata. 

Till artlistan lades även strandskata, 

större strandpipare, ljungpipare, 

kärrsnäppa, enkelbeckasin, myrspov, 

rödbena, gluttsnäppa, grönbena och 

drillsnäppa. 

Halvvägs till Bottorp satt 2 äldre och en 

unge av skräntärna. 

 

Vi tänkte att det gick att se mer från 

Bottorp, så vi åkte runt dit. Vi hann spana 

lite norrut från parkeringen medan det 

mullrade från de svarta molnen i norr och 

öster. Dock hann jag bara halvvägs till 

hamnen innan himmelens fördämningar 

brast och en störtflod vräkte ner. Jag tog 

skydd under ett träd och kunde i tuben se 

en ägretthäger flyga en bit österut. 

De övriga, som hade stått under Rodneys 

baklucka, kom när skuren var över. Det 

slutade dock inte helt att skvätta och 

plötsligt var det dags för nästa skur. Då 

bröt vi och var hemma strax före 12.00. 

Totalt fick vi ihop 56 arter. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 

 

 

Familjemedlemskapet har oförändrat pris 

på 10 kr oavsett antal och ungdomar upp 

till 18 år betalar även fortsättningsvis 25 

kr. 

 

Glöm inte bort att ange namn och adress. 

Vi får varje år in betalningar där namn 

saknas och då vet vi inte vem som har 

betalat. Glöm inte heller namn på 

familjemedlemmar. 

 

Ange ifall ni inte vill ha Fågelbladet som 

papperstidning. I så fall får ni istället 

tidningen som en pdf-fil. Viktigt är då att 

ni anger en fungerande e-postadress, 

annars vet vi inte vart vi ska sända pdf-

filen. 
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VÅRFÅGELKALENDERN 

 

2018 

 
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   7/1 ITT, Emmaboda RJ   6 

Sånglärka 22/3 Skäveryd TB 10 

Stare  28/1 Gummemåla JH 16 

Tofsvipa 20/3 Grämnamåla RJ   8 

Trana 22/3 Madesjöflyna UE 79 

Kricka 14/3 Långasjö AJ 37 

Skäggdopping Ej anträffad i Nybro kommun   ─ 

Taltrast Samma datum i båda kommunerna    0 

Sädesärla 26/3 Centrumtorget, Emmaboda RJ   1 

Skogssnäppa Samma datum i båda kommunerna    0 

Storspov 16/4 Björnsjön (sträckande) SLj   1 

Trädpiplärka 17/4 Lindås soptipp TB   1 

Ladusvala 13/4 Brinkabo Storemad & Skäveryd TB/FI & GJ   8 

Lövsångare 16/4 Linnéasjömaden MLj   1 

Sv.v. flugsn. 19/4 Flerohopp DS   1 

Gök 2/5 Hörnsjön & Yggersryd OV/DJ & DJ/GJ/RF   4 
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Rapportörer: AJ = Anders Johansson, BA = Birgitta 

Albertsson, DJ = Dan Jonasson, DS = Detlef 

Singer, FI = Fabian Idensjö, GC = Göran 

Cedertorn, GJ = Gerd Jonsson, HL = Hans 

Lundgren, IK = Ingemar Karlsson, JB = Jan 

Bertilsson, JH = Johnny Häggqvist, LD = Leif 

Dehlin, LL = Lars Lidberg, MLj = Mattias 

Ljungdahl, OV = Oskar Vartiainen, RF = Rodney  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foucard, RJ = Rolf Jansson, SB = Stefan Björn, SLj 

= Stig Ljungdahl, SP = Sverker Petersson, TB = 

Torgny Berntsson, UE = Ulf Edberg.   

 

 

Förklaringar: öv.v. = övervintrande, fetstil = 

rekordnotering, / = delad obs av flera personer på 

samma plats, & = samtida obs på olika platser. 

 

 

 

 

 

 

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 Samma datum i båda kommunerna    0  

Näktergal 29/5 Långasjö AJ   4  

Tornseglare 12/5 S Emmaboda AJ   1  

Rörsångare 15/5 Örsjö göl SLj   7  

Törnskata 26/5 Smedjeviks n.r. SP 10  

Kärrsångare 27/5 Brinkabo JB/GJ/TB/RF/BA/OV/DJ 11  

Härmsångare Ej anträffad i Emmaboda kommun  ─  

Grå flugsn. Samma datum i båda kommunerna    0  
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Årets Vårfågelkalender innehåller hela 3 

rekord!  

Det första är ett rejält sådant. Det gäller 

trana, där förra rekordet var 10/2, men i år 

hördes en redan 2/1 i Långasjö. Ett par 

tranor hade setts flyga över södra 

Ödevaten 18/12, vilket förmodligen är 

första vinterobservationen av arten i 

Emmaboda kommun. Kanske en eller båda 

blev kvar in på nyåret. Emmaboda hade 

även årets andra observation av trana. Det 

var Bengt Karlsson som hade arten vid 

Bockabosjön 13/3. I Nybro observerades 

ingen trana förrän 22/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andra rekordet står näktergalen för, 

1/5. Det gamla rekordet var från 2/5 1989 

och 1994 och därmed bara en dag senare. 

 

Kalenderns tredje rekord gäller 

härmsångare. Även den hördes 1/5, men  

här var det gamla rekordet från 3/5, så en 

förbättring med 2 dagar. Samtidigt kan 

nämnas att arten helt uteblev från 

Emmaboda kommun. Nybro kommun 

saknar observationer av skäggdopping. 

 

Fyra arter av kalenderns 24 hittades samma 

datum i båda kommunerna. 

 

 

 

 

 

 

Grupp \ år 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 

 

I före 15/3 

Knipa 20/1 10/1 6/2   1/1 5/1   4/1   9/1   4/1   1/1 

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

Stare   4/3   4/1 6/3 28/2 7/3   5/2 10/1   7/1 21/2 

Tofsvipa 28/2 18/3 7/3 25/2 4/3   4/1 20/2   7/2 17/2 

Trana   2/3 18/3 7/3   8/3 2/3 15/2 22/2 10/2 26/2 

 

II 15/3 – 31/3 

Kricka 15/3 22/3 20/3 13/3 3/4   7/3   1/1 11/3   4/3 

Skäggdopp. 21/3 26/3   2/4 25/3 1/4 15/3   4/3 18/3   4/3 

Taltrast 11/3 21/3 13/3 16/3 8/4   4/3   8/3 12/3 17/3 

Sädesärla 24/3 19/3 28/3 26/3 9/4 22/3 24/3 27/3 16/3 

Skogssnäppa 28/3 24/3 22/3 16/3   9/4 13/3   6/3 27/3 24/3 

 

III 1/4 – 30/4 

Storspov   5/4 21/4 24/4   2/7 19/4 12/4 ––   9/4 14/4 

Trädpiplärka 19/4 15/4 11/4 14/4 16/4 26/3 19/4 13/4   7/4 

Ladusvala 10/4 24/4 11/4 14/4 15/4 13/4 21/4   3/4   7/4 

Lövsångare 11/4 19/4 14/4 14/4 15/4 11/4 20/4   5/4 11/4 

Sv.v. flugsn. 22/4 24/4 19/4 26/4 13/4 20/4 24/4 21/4 27/4 

 

IV 1/5 – 15/5 

Gök 28/4   1/5   6/5   3/5   1/5 29/4   7/5   2/5   1/5 

Trädg.sång.   2/5 13/5   6/5   7/5 10/5   5/5   5/5   3/5 12/5 

Näktergal 10/5 14/5 22/5   3/5 14/5   9/5   9/5 15/5 17/5 

Tornseglare   9/5   5/5 12/5 28/4   7/5   8/5 10/5 11/5   7/5 

Rörsångare 22/4 30/4 27/4 13/5 14/5   4/5   7/5   6/5   9/5 

Törnskata 19/5 13/5 22/5 15/5 10/5 10/5 13/5   8/5 23/4 

 

V 16/5 – 

Kärrsångare –– 27/5 31/5   1/6 13/5 14/5 15/5 24/5 19/5 

Härmsångare 12/5 21/5 20/5   9/5 22/5 14/5   3/5 15/5 14/5 

Grå flugsn.         10/5 
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Förra året hade Emmaboda 15 av 24 

förstadatum, men i år har Nybro skärpt sig 

och tar hem 12 av 24, d.v.s. hälften. 

Emmaboda får nöja sig med 8 och 4 är som 

sagt delade. 

 

Hela 18 personer är med i årets Vårfågel-

kalender och ytterligare 4 om man ser till 

första datum oavsett kommun. I år är 

ordningen s.a.s. återställd då Jan Bertilsson 

åter har flest noteringar i kalendern. Det 

var ju en tid när han s.g.s. prenumererade 

på topplaceringen. Jan har 7 noteringar. 

Där efter följer Dan Jonasson och Ulf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edberg med 4. Göran Cedertorn, Gerd 

Jonsson, Lars Lidberg och Sverker 

Petersson har 3. Oskar Vartiainen, Rodney 

Foucard och Stefan Björn fick med 2 

noteringar var. 8 personer hade 1 notering.  

 

Sett till lokalerna så har Madesjö 

församling 10 förstanoteringar, Vissefjärda 

7, Nybro 5, Algutsboda 3, Långasjö 3 och 

Emmaboda, Kråksmåla, Kristvalla samt S:t 

Sigfrid 1 vardera. Totalt 32. 

 

Torgny Berntsson, vårfågelförman 

Ulf Edberg, sammanställare 

 

 

 

 

 

 

Grupp \ år 2018 Plats Rapportör 

 

I före 15/3 

Knipa   1/1 Björnsjön, Överstatorp GC 

Sånglärka 12/3 Kombiterminalen, Åkrahäll UE 

Stare 12/1 Skäveryd JB/GJ 

Tofsvipa 12/3 Skrivaregärde LL 

Trana   2/1 Långasjö AJ 

 

II 15/3 – 31/3 

Kricka   5/2 Flerohopp DS 

Skäggdopp.   5/4 Hörnsjön, Vissefjärda JB/RF 

Taltrast 24/3 Boasjö & Lindås LD & JB 

Sädesärla 25/3 Idehult LL 

Skogssnäppa   4/4 Hagnebo & Madesjöflyna & Getasjön LL & SLj & JB/OV 

 

III 1/4 – 30/4 

Storspov 15/4 Skäveryd & Getasjön DJ & JB 

Trädpiplärka 16/4 Svartbäcksmåla MLj 

Ladusvala   5/4 Kulla, Flerohopp SP 

Lövsångare 15/4 Kyrksjön & ER-sjön IK/JB/DJ & OV 

Sv.v. flugsn. 18/4 Bökevara HL 

 

IV 1/5 – 15/5 

Gök 28/4 Ö Bondetorp SB 

Trädg.sång.   6/5 Långasjö & Madesjö DJ/GJ/RF & UE 

Näktergal   1/5 Kulla, Flerohopp SP 

Tornseglare 11/5 Villagatan, Nybro UE 

Rörsångare   4/5 Långasjösjön GJ/DJ 

Törnskata   2/5 Flädingstorp TB 

 

V 16/5 – 

Kärrsångare 18/5 Södra Nybro UE/GC 

Härmsångare   1/5 Madesjövägens vändplan, Nybro GC 

Grå flugsn. 12/5 Smedjevik & Ö Bondetorp & Brinkabo SP & SB & JB 
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MEDLEMSLISTA 

 

2018 

 

Det är en gammal tradition sedan 

Fågelbladet nr 1, som utkom 1985, att 

minst en gång per år publicera klubbens 

medlemslista. 

I de tidiga årgångarna publicerades 

dessutom alla nya medlemmars adress- och 

telefonuppgifter allt eftersom de anslöt sig. 

 

På senare år har tillströmningen av nya 

medlemmar varit några stycken per år och 

medlemslistan har därmed växt en bit för 

varje gång. För tillfället har klubben 107 

medlemmar. 

 

Den 25 maj 2018 började dock EU-

lagstiftningen GDPR (General Data 

Protection Regulation) att gälla. 

GDPR ersätter PUL och innebär bl.a. att 

man inte får publicera folks adresser utan 

deras samtycke. 

 

FAVORITER I REPRIS 

 

SAXAT UR TIDNINGARNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom fågelklubben varken har tid eller 

resurser för att ta reda på hur var och en av 

våra medlemmar ställer sig till en 

publicering av deras adressuppgifter så har 

vi beslutat att sluta med medlemslistor i 

Fågelbladet. 

 

GDPR innebär även att vi måste informera 

alla våra medlemmar om hur vi hanterar 

deras data. Det anser vi vara uppfyllt i och 

med detta.  

De personuppgifter som vi hanterar är 

namn och adress samt inbetalad avgift från 

våra medlemmar. Dessa uppgifter skyddas 

från yttre insyn och delas inte med någon 

annan (varken företag, föreningar eller 

privatpersoner). Rättsvårdande 

myndigheter kan kräva uppgifter av oss. 

Meddela alltid ändrade uppgifter så vi kan 

hålla medlemsregistret uppdaterat. 

 

 

 

 

               Ur Fågelbladet 3-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denna artikel klippte jag ur Barometern i juli månad. Om ni ser en stork och ni misstänker 

att det är en stork från Aneboda, skall ni titta efter väl synliga färgringar och metallringar 

strax ovanför storkens ”knä”. Det hade de åtminstone när jag var på IVL i Aneboda och 

pryade för fem år sedan. 

   Mats 
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EXKURSIONSRAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXKURSIONSRAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ur Fågelbladet 3-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ur Fågelbladet 3-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅTMARKSRUNDA 29 APRIL 1998 

 

Enligt en 10-årig tradition samlades i Långasjö ett antal förväntansfulla skådare, denna 

gång flera tjejer! Skrattmåsarna har en koloni som årligen häckar, dock med varierande 

framgång. Sothönsen häckar också med ett fåtal par och någon skådare lyckades här vaska 

fram en svarthakedopping bland kniporna.  

Färden gick vidare till Kallamåla där man hoppades få se dessa färggranna doppingar, men 

tji fick vi. Nästa anhalt blev storspovarna i Allgunås och en hane stod här och senare 

syntes även en hona. 

 

I Enkoneryd fanns massor av knipor, krickor och gräsänder och nu även sothöns. Några 

doppingar syntes inte till, men sångsvan, trana och kanadagås häckar i sjön. Något man 

saknar här är ett torn, men planer finns på att sätta upp ett framledes. Vi har sökt om 

bidrag till detta i flera år, men fått avslag (man kan fråga sig varför?). Skam den som ger 

sej, vi tänker nu, med hjälp av de lokala markägarna, ta saken i egna händer och 

åtminstone sätta upp ett mycket enkelt torn, bättre det än inget. Det ska uppföras ute på det 

näs som går ut mitt i detta vidlyftiga sankmarkskomplex. 

 

Det blev fikadags vid Flakens badplats i Häljanäs. Här fick vi från två håll höra 

storlommens trolska rop medan skymningen sakta föll över den spegelblanka sjön.  

 

Utflykten avslutades som traditionen bjuder i Hällasjömåla och här anslöt flera skådare, 

men inte heller i år fick vi höra dvärgbeckasinens hästgalopp. 

 

Torgny Berntsson 

MIN LOKAL MED GÖRAN CEDERTORN 24 MAJ 2008 

 

Uppslutningen var inte särskilt stor den här morgonen. Förutom Göran, som var ledare, så 

var Mikael och jag med, bara styrelsefolk. Göran körde oss först till Simontorp alldeles 

öster om Nybro, där man ser trafiken på Kalmarvägen. Vi gick ett par km längs en grusväg 

och alldeles i början såg vi en vattensamling på ett fält. Där intill fanns ett par tofsvipor, 

men ännu mer intressant var en mindre strandpipare. Vi fortsatte längs grusvägen och 

hoppades på hämpling som brukar finnas här, men inte idag. Däremot som vanligt 

stenskvättor och sånglärkor. Efter ca 750 m kommer man till skogsbrynet och vi 

fortsatte genom granskogen som spädde på artlistan med t.ex. taltrast, gärdsmyg, 

svartmes och kungsfågel. Ingen trädlärka denna dag som man kan höra här ibland. Vi 

vände på vändplanen vid hygget intill Västrakulla-bäcken. Där fanns gök, gulsparv och 

mängder med lövsångare i björkslyet.  

 

När vi kom åter till det öppna landskapet vek vi av vägen ner till en grävd damm. Det 

fanns gräsand i dammen och buskskvätta intill. Nästan tillbaka vid bilen såg vi på nytt 

stenskvättor på stenmuren och en art till med banditmask, nämligen törnskata. 

 

Vi for 2 km söderut till Överstatorp vid S:t Sigfridsån väster om S:t Sigfrid. Här har  
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AKTUELLA OBSERVATIONER 

 

FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA 

14/5 – 11/8 2018 

 

Vädret. Torr, het sommar och lång. 

Högtrycket som tagits sig in i slutet av 

förra perioden fick förstärkning österifrån 

och varmluften bredde ut sig. Så fortsatte 

det hela långa sommaren med bara ett kort 

avbrott i mitten av juni. Många 

väderstationer noterade absoluta 

värmerekord för juli månad. Läget var 

likadant i nästan hela Europa. Här hos oss 

hade vi bara tre dagar med dagstemperatur 

under 20 grader men minst sjutton (!) med 

över 30 (gäller hela perioden). Förste 

augusti toppade med 35. Betänk då 

sommaren 2017 som var helt utan stabilt 

högtryck och endast fyra dagar med 25 

grader på topp. Det lilla regn som kom föll 

ojämnt, 26/5, 13/6 och 14/7 var våra blöta 

dagar. Just nu ser dock ostadigt väder ut att 

närma sig västerifrån. Kraftigt åskväder 

och en tropisk natt den 10/8. 

 

Fåglarna. 

En liten skrattmåskoloni hade under 

senare delen av våren etablerat sig i 

Hörnsjön, i smalningen utanför bränneriet, 

och där upptäcktes tre dvärgmåsar den 

16/5. Flera skådare hann dit och se de nätta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

måsarna innan de snart flög vidare. En 

näktergal sjöng vid Getasjön den 14 - 20/5 

och en hördes i södra Harebo den 29/5. 

Mindre flugsnappare hördes sjunga i 

bokskogen vid Grimsgöl från den 18/5 och 

minst en vecka framåt. 

 

Rördrommen i Kårahultsjön, Yggersryd, 

spelade (enligt rapporteringen) första 

gången den 23/5. Höll till i samma 

vassområde som förra året och drog många 

lyssnare som fick verklig närkontakt. 

Hördes mer sporadiskt in i juni månad. Ett 

par årta sågs i Långasjösjön den 29/5 plus 

en ensam hanne samma dag. Två 

kärrsångare, en i Brinkabo som sjöng 

hela dagen den 29/5 och en i Getasjön den 

2/6. Mer udda och oväntat en lundsångare 

i Rörsbo, sjöng sporadiskt och kort den 

30/5.  

 

En nattskärra hördes nära och bra väster 

om Kårahultsjön den 1/6. Från förra 

perioden en i Pellamåla/L redan den 1/5, 

nästa hördes från järnvägsbron i Brinkabo 

den 8/5 och en i Buemåla 8-9/5 som 

förvånade med spel utan tonväxling. 

markägaren Björn Kindberg grävt en stor damm och i den fanns bl.a. knipa och 

drillsnäppa. I luften cirklade ladu- och hussvalor och vid en närmare titt även 

backsvalor. Vi gick runt lite på det schaktade området och hittade två jordhögar med 

minst 4 bohålor som användes. Medan svalorna flög omkring oss och törnsångarna sjöng 

ikapp passade vi på att fika. Plötsligt for en mindre strandpipare förbi varnande. 

 

Avslutningsvis tog vi oss ett par km uppströms, förbi reningsverket till den gamla 

stenvalvsbron över ån. Det var nu lågt vattenstånd, men vårfloden har annars varit 

långdragen i år. Vi gick ett par hundra meter uppströms till Skabrodammen där det inte 

forsade så mycket i vattenfallet, men tillräckligt för att forsärlan skulle vara kvar. Den 

flög nedströms och ett par drillsnäppor kom förbi och varnade. Med det var vi nöjda och 

vände åter till samlingsplatsen. Hela 50 arter fick vi ihop på 4 timmar precis utanför 

Nybro. 

 

Ulf Edberg 
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I Harebo sågs en tornfalk hona den 25/5 

och efter första slåttern på Storemaden i 

Skäveryd genast en jagande hona den 9/6. 

Man kan ju undra var de kom ifrån? 

Samma dag i Skäveryd jagade en stenfalk 

där. Bland mängden starar som hittade 

föda på den nyslagna vallen gick också en 

brushane med spelkragen nästan intakt. 

Hörnsjön fortsatte leverera ännu sent på 

säsongen. Prutgäss sträckte över den 23- 

och 29/5. En havstrut flög förbi den 29/5 

och en kustpipare den 2/6. En flock 

prutgäss även över Långasjö den 25/5 och 

mer oväntat en honfärgad blå kärrhök vid 

Långasjösjön den 9/6. 

 

Från denna tid, i början av juni, finns en 

andrahandsuppgift om vitryggig hackspett 

i kommunens östra del. Fågeln flög över en 

mindre väg och satte sig på en trädstam. 

Van observatör som sett arten tidigare. 

Den är ännu inte inlagd på Artportalen.  

 

Årets första bivråk dröjde till den 5/6, på 

norrsträck i Brinkabo. Ingen backsvala 

förrän den 15/6, en ensam förbiflygare vid 

Hörnsjön. En gräshoppsångare sjöng 

tillfälligt vid Skäveryd den 24/6. En  

 

NOTERINGAR FRÅN NYBRO 

1/5 – 31/7 2018 

 

Från aktuell period finns det 97 fynd på 

Artportalen som klassificeras som 

anmärkningsvärda. Ungefär en fjärdedel 

rör häckningsfynd och resten är ovanliga 

arter. Inga inlandsfynd eller avvikande 

fenologiskt. Ett fynd rör en stor flock, det 

var 2/7 som 20 mindre korsnäbbar flög 

förbi Madesjö. 

 

Av de ovanliga arterna är tjäder vanligast. 

12 fynd föreligger varav 7 gäller enstaka 

adulta fåglar (ungefär hälften tuppar), ett 

fynd gäller färska spår, 2 fynd gäller par 

(1-2) och 2 fynd beskriver årsungar (2 ex 

båda gångerna). Åtta av fynden är från 

Råsemåla-Smedjeviksomr. Två fynd är 

från Appleryd och ett vardera från 

Allgunnen och Hälleberga.  

småspov sträckte över Emmaboda den 

19/7. 

 

Sittningarna vid Storemaden i Skäveryd 

började i slutet av juli. Redan den 6-7/8 

passerade nästan ofattbart många 

ladusvalor, uppskattades till omkring 600 

ex på bara ett par timmar första dagen, och 

tornseglare i mycket bra antal andra dagen 

(kanske 50 ex eller fler?). Då hade våra 

seglare lämnat hustaken den 2/8, så också 

på två andra ställen. Under en 

förmiddagstimma på periodens sista dag 

näringssökte på låg höjd ladu- och 

hussvalor i lika och mycket stora antal 

men bara en seglare sågs då.  

 

Rapporter/observationer från: Birgitta 

Albertsson, Torgny Berntsson, Göran 

Cedertorn, Rodney Foucard, Kerstin 

Heidersbach, Fabian Idensjö, Rolf Jansson, 

Anders Johansson, Dan Jonasson, Gerd 

Jonsson, Bengt Karlsson, Ingemar 

Karlsson, Hans Lundgren, Marina 

Magnusson, Anders Malmsten, Lalla Roy, 

Oskar Vartiainen m.fl. 

 

Jan Bertilsson 

 

 

 

 

Nattskärra finns det 15 fynd av. Ett av 

dem gäller hela 11 spelande ex mellan 

Kulla och vägen mot Gadderås 18/5. Fem 

av fynden är från Grytsjöområdet, två från 

Källebäck och övriga är från åtta olika 

ställen; Mjöshyltan, Skogsby, Smedjeviks-

området, Appleryd, Kristvalla, Nybro 

centrum, Skabro och S:t Sigfrid. 

 

Många fynd (20) finns det även av BK, 

d.v.s. brandkronad kungsfågel. En 

sjungande hane upptäcktes i Rismåla n.r. 

5/5. Det är kommunens andra fynd, det 

första är från Gränö 2017. Årets exemplar 

var stationärt fram till 10/7, sjungande till 

16/6. Någon gång kan det ha varit 2 ex och 

5/6 fanns en på annat ställe inom natur-

reservatet. 
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Flockar med prutgäss sträckte förbi 22/5 

(troligen över 500 ex) i Gårdsryd, 24/5 

(250 ex) i Flerohopp och 1-2/6 (flera 

flockar) vid Grytsjön. 

Ett par mandarinänder rastade 3/5 i 

Ravelsbygd. 

En spelande järpe hördes 5/5 i Smedjeviks 

n.r. 14/7 hittades spillning vid Sjömunnen, 

Ullefors och 19/7 observerades ett par av 

järpe i Vackerslät. 

10/6 hördes en vaktel spela på slätten i S:t 

Sigfrid. 

 

Strandskata har setts två gånger i 

perioden med 1 ex båda gångerna. Dels 

födosökande vid Stena på Norra vägen 5/5 

och dels förbiflygande över Idehult 10/7. 

En upprörd mindre strandpipare flög 

omkring vid Björnsjön i Överstatorp 16/5. 

13/7 upptäcktes en kungsfiskare vid 

Skabrodammen. 15 och 16/7 sågs ett ex på 

samma ställe, förmodligen samma individ. 

Pärluggla finns det två fynd av, en ropade 

5/5 mellan Gårdsryd och Otteskruv och 2 

ex hördes i Smedjeviks n.r. 18/5. 

Även av sparvuggla finns det två fynd. Ett 

ex lockade i Smedjeviksområdet 11/5 och 

2 ex hittades vid Kalvgöl, Arbåga 18/5. 

 

7/5 satt en mindre flugsnappare och 

sjöng strax öster om NOK-stugan i 

Svartbäcksmåla. 2/6 hördes en sjungande 

hane i Mjöshyltan och 17/6 fanns en i 

Kolningsmåla. 

Rosenfink är en art som är långt ifrån årlig 

i Nybro kommun. 16/6 hördes en strof på 

5-10 sekunder i Hanemåla. 

 

Över till de arter som har passerat rrk:s 

filter p.g.a. häckningsindicium.  

En ruvande sångsvan sågs i Alsjösjön 4/5. 

1-2 årsungar av storlom sågs i Stensjön/M 

6/6 tillsammans med ett par adulta fåglar. 

 

Av forsärla finns det tolv fynd i perioden.  

Ett par sågs vid Badhusparken-Grönskog 

13 och 18/5. Vid Djupaforsvägen i 

Flerohopp matade ett par sina ungar 21 och 

22/5. Ett par höll till vid utloppet ur Store 

Hindsjön i Alsterbro 27/5. En hona sågs 

3/6 vid Lillesjöns utlopp i Arbåga. 4/6 

matades en årsunge i Uddevallshyltan. 

Samma datum fanns ett permanent revir i 

Ö Bondetorp och där sågs en upprörd 

individ 27/6. I Toresbo fanns ett ex 12/6. 

Ett par höll till i Lindshult 17/6. Till sist 

noterades arten i Riveberg (Vapenbäcksån) 

27/6. 

 

Strömstaren är inte lika väl representerad, 

bara två fynd i perioden och båda rör par 

som matar ungar. 2/5 i Skabro och 22/5 i 

Flerohopp (Djupaforsvägen). 

 

En sjungande kärrsångare satt 18/5 i 

norra kanten av Österängs våtmark precis 

söder om Nybro stad. 24/5 sjöng ett ex i Ö 

Bondetorp. 

Gransångare är en art som ökar och snart 

borde häckning kunna konstateras. Än får 

vi nöja oss med sång och revir. Rrk har 

tagit bort rapporteringskravet på alla fåglar 

före 1/6. Från juni finns fem fynd och från 

juli ett fynd. Slättingebygd hade ett revir 

1/6. I Rismåla kraftledningsgata sjöng en 

hane 7/6. Vid Östra Madesjö, Madesjö 

gårdar, sjöng en hane 8/6. I södra Nybro 

hördes en hane sjunga 13 och 17/6 vid 

våtmarken intill Villagatan/Madesjövägen. 

I Ö Bondetorp lockade 1 ex 20/7. 

 

En sjungande nötkråka hördes i Råsemåla 

5/5. Ovanligt med häckningsindicium på 

den arten. 

En steglits är rapporterad från Madesjö 

kyrka med häckningsindiciet ”i lämplig 

miljö” 16/6. 

 

Förutom redan nämnda arter så har 

följande arter med en rödlistning högre än 

lägsta hotklassen (NT) observerats i 

perioden: gråtrut, tornseglare, hussvala, 

kungsfågel, stare, gulsparv och sävsparv. 

Flertalet av dessa arter är inte direkt 

ovanliga här än. Häckningar av 

tornseglare och hussvala är dock väldigt 

intressant. Inga tornseglarbon har 

rapporterats. Hussvalor byggde bo på Dr 

Sandbergs gata och troligen vid Gräv & 

Schakt samt troligen i Smedstorp. 
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Från rödlistans lägsta hotklass (NT) har 

följande arter observerats i perioden: 

bivråk, havsörn, duvhök, storspov, 

gröngöling, spillkråka, mindre 

hackspett, sånglärka, backsvala, 

ängspiplärka, svart rödstjärt och 

buskskvätta. 

Bivråk sågs det 1 ex av vid Grytsjön 3/7, 

vid Orrefors 19/7, i Slättingebygd 21/7 och 

i Ö Bondetorp 22/7. Havsörn observerades 

över Flerohopp 5 och 15/7 samt över 

Slättingebygd 13/7. Alla fynd gäller 1 ex. 

Duvhök sågs det 1 ex av i Kulla och i 

Göstorp 19/5 samt vid Grösjön 8/7. En 

storspov sträckte mot N över Torskemåla 

2/6 och 1 ex sträckte mot S över Ö 

Bondetorp 31/7. Av gröngöling finns det 

27 fynd, men inget som gäller bon. 3 pull 

sågs i Slättingebygd 7/7. Av spillkråka 

finns det 15 fynd, inget gäller bon/ungar. 

1 ex av mindre hackspett har observerats 

1/5 i Kulla, 5/5 i Smedjevik och Idehult, 

7/5 vid Grytsjön, 13/5 i Badhusparken och 

26/6 i Ö Bondetorp. 

Av sånglärka finns det fem fynd, de är 

från Ö Resebo, Gårdsryd, Brorsryd, 

Simontorp och Madesjöflyna. Alla gäller 

en sjungande hane utom det sista som är ett 

par med troligt bo. Backsvalor sågs det 1-

20 ex av i Smedstorp 4-7/5, 1 ex i 

Myrdalen 14/5 och 1 ex hördes vid  

 

AKTIVITETER 

 

HÖSTEN 2018 

 

Vi samåker till alla utflykter. Observera 

sista anmälningsdag samt att minst 3 

personer anmäler sig annars riskerar 

exkursionen att ställas in. Även vid dåligt 

väder kan utflykten ställas in. Samlings-

platser är Mekonomen på Fågelvägen i 

Nybro samt Runes på Stenvägen i 

Emmaboda. Medtag fika och kläder efter 

väder. På våra exkursioner är ersättningen 

20 kr/mil som delas av alla, även förarna.  

 

Lör 15 sep Madesjöflyna 

Kanske hinner vi med ytterligare någon  

Allgunnen 22/5. En ängspiplärka lockade 

vid Stensjön/M 1/5. Svart rödstjärt finns 

det 8 fynd av, det gäller revir i Madesjö 

industriområde, Myrdalen och Smedstorp. 

Av buskskvätta finns det 10 fynd från 8 

lokaler. 8 ex sågs på Madesjöflyna 20/5. 2 

pull fanns i Ingemundsmåla 20/6 och 4 pull 

fanns i St Gangsmad 2 och 30/7. 

 

Andra intressanta fynd är en sjungande 

näktergal i Kulla 1/5, i S:t Sigfrid 12/5 – 

12/6 (6 fynd), i Idehult 16/5 och i 

Kristvalla 4/6. En sjungande härmsångare 

har hörts i Madesjö 1/5, i Sandslätt 8/5, på 

Linnéasjömaden 13/5, i Ö Bondetorp 16/5, 

i Göstorp 8/6 samt i Flerohopp 24 & 30/6. 

En brun kärrhök sågs vid Stensjön/M 6/5 

och vid Alsjösjön 25/5. En turkduva fanns 

i Hanemåla 15/5 och 2 gulärlor i Ö 

Bondetorp 21/7. 

 

Rapportörer: Per Ahlgren, Bengt 

Andersson, Majlis Bergman, Malin Björn, 

Stefan Björn, Göran Cedertorn, Emil 

Ejermo, Willy Eriksson, Anders Helseth, 

Derrick Häggqvist, Lars Lidberg, Mattias 

Ljungdahl, Stig Ljungdahl, Ronnie 

Nederfeldt, Anne Nilsson, Olof Persson, 

Sverker Petersson, Detlef Singer, m.fl. 

 

Ulf Edberg 

 

I samarbete med 

 
www. 

studieframjandet.se 

 

lokal. Samling i Emmaboda 06.30 och vid 

Madesjö kyrka 07.00. Slut runt lunch. 

Ledare är Ulf Edberg. Ingen föranmälan. 

 

Lör 22 sep Torhamn 

Hemresa via Kristianopel. Samling i Nybro 

05.20 och i Vissefjärda (vid kyrkan) 06.00. 

Åter på e.m. Ledare är Torgny Berntsson 

(070-53 50 864). Föranmälan senast 20/9. 

 

Sön 7 okt EuroBirdwatch18 

Samling 08.00 både på Storemaden i 

Skäveryd och på Hermanstorpsvägen vid  
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kyrkstallarna i Madesjö. Torgny Berntsson 

är ledare för Emmabodagänget och Ulf 

Edberg leder Nybrodelen. Slut ca 13.00. 

Ingen föranmälan. 

 

12 - 14 okt Hallandsresa 

Sista anmälningsdag 1 september. 

 

Lör 20 okt Ottenby 

Helgen i vecka 42 är klassisk. Samling i 

Emmaboda 05.30 och i Nybro 06.00. Åter 

på e.m. Ledare är Torgny Berntsson (070-

53 50 864). Föranmälan senast 18/10. 

 

3 - 4 nov Smålandstävling 

Alla skådar på egen hand från 00.00 på 

lördagen till 24.00 på söndagen. Sen  
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rapporterar man in sitt resultat senast 

måndagen 5/11 kl. 18.00. Helst till 

Artportalen, men obsboken på 

www.nefk.nu och till nybroemmabodafk@ 

yahoo.se fungerar också. 

 

Lör 17 nov Åsnen 

En gammal klassiker vid det här laget. 

Samling i Nybro 06.30 och vid 

Tvillinggrindarna, Långasjö, 07.15. Åter 

på e.m. Ledare är Torgny Berntsson (070-

53 50 864). Föranmälan senast 15/11. 

 

Lör 1 dec Stora Rör 

Samling i Emmaboda 06.30 och i Nybro 

07.00. Åter på e.m. Ledare är Ulf Edberg 

(0481-159 23) Föranmälan senast 29/11. 

 

 

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/

