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LEDARE 

 

VARDAGSSKÅDNING 

 

Varje årstid har sin tjusning, särskilt tidig 

vår som när man kliver ur sängen i 

gryningen för att ta sej ut till nån aktuell 

obsplats. Först stjälpa i sej en balja kaffe så 

man får upp sina grusiga ögon, på med 

gummistövlarna, bilen är redan packad, 

kikare och hörapparat, bara att skrapa 

vindrutan om det behövs. Mobben är 

laddad redo att ta emot nya obsar från 

skådargänget och att meddela om jag hittar 

nåt. 

Jag tar min bilrunda Flaken, Långasjön, 

Löften vidare genom Törsbo förbi norra 

Törn till Skäveryd. Om ingen är där eller 

inget ovanligt syns till går färden till 

Flädingstorp för att sedan ställa bilen i 

norra Kyrkeby. Promenad ner bakom 

bränneriet och slutligen sätta mej vid 

Hörnsjön. Här finns ofta några av mina 

kompisar ur skådarligan redan på plats. 

"Har Ni haft nåt?" är den stående frågan. 

Vissa har innan betat av Törestorp, 

Klättorp och Vissefjärda kyrka. Detta är ett 

alternativ att fylla på årets artlista. Vi har 

förstås fler olika rundor som Getasjön, 

Broakulla, Eriksmåla, Algutsboda inom 

området. 

 

REDAKTIONSRUTA 

 

KALENDERDAGS 

 

Jag vill börja med att tacka Emmaboda 

kommun för att man sponsrat tryckningen 

av det här numret.  

 

Numrets huvudattraktion är självklart 

Vårfågelkalendern. Lite annat fick också 

plats, trots ett begränsat utrymme på 20 s. 

som var ett önskemål från vår sponsor. 

 

Tyvärr fortsätter forskarna att kasta om 

ordningen på våra fågelarter jämfört med 

kryssarkortet. Numera kommer svanarna  

 

 

 

 

 

Här hemma verkar det som det varit 

predatorernas år. De flesta fågelungar har 

blivit mat, men skogsavverkningarna är 

ändå största boven. Dessa har pågått 

oavbrutet dygnet runt under värsta 

häckperiod, vill inte bara tänka på hur 

många trastungar och andra som fått sätta 

livet till och föräldrar som förgäves letat. 

Man skyller på Barkborren. Ingen erkänner 

att virkespriserna är högst denna tid, man 

bävar. 

 

Celeber gäst här hemma i parken, då 

näktergalen sjöng en vecka. 

Ovanligt många näktergalar runt om 

denna vår, vid Långasjön hördes tre 

samtidigt.  

 

Framledes väntar nya äventyr i 

fågelmarkerna EBW, Allhelgonaracet 

(småländska artrallyt) m.fl. exkursioner på 

andra håll så häng med på dom. Ut och 

skåda! 

 

 

Karsamåla 1 augusti 2019 

Torgny Berntsson, ordförande 

 

 

 

 

 

 

efter gässen (Anser efter Branta), storkarna 

före rördrom, havsfåglar och skarvar efter 

hägrarna, labbar efter tärnor, falkarna efter 

hackspettarna, kråkfåglarna först bland 

tättingarna följda av äkta mesar, stjärtmes 

mellan svalor och sångare, gärdsmyg-

järnsparv-rödhake har blivit utspridda, 

trastar och flugsnappare samt ärlor och 

piplärkor före finkarna. Rena snurren! 

 

Nybro 13 augusti 2019 

Ulf Edberg, redaktör 
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EXKURSIONSRAPPORTER 

 

ÖRSJÖ 1 MAJ 2019 

 

Från Nybro var vi 3 personer, jag, Lilly 

och Johnny (som körde). Precis när vi kom 

fram till Örsjö IP kom även en bil från 

Emmaboda med Jan, Torgny och Rodney. 

 

Det första vi hörde var en 

hackspettstrumning, en lång knattrande 

salva. Jag tänkte direkt på mindre 

hackspett, men Rodney sa att det kunde 

vara gröngöling. Senare hördes båda 

arternas andra läten kikiki resp. glyh-glyh. 

Det var de enda spettarterna vi kunde 

kryssa på hela vandringen. 

 

Vi gick förbi fotbollsplanen och utmed 

vassarna i nordvästra änden på sjön, sen 

följde vi järnvägen till Södra Örsjö. Där 

delar sig leden och man kan antingen gå 

runt Örsjö göl eller mellan sjön och gölen. 

Vi valde det senare alternativet. Precis när 

vi var halvvägs kom det en skur. Då 

passade vi på att fika vid rastplatsen. Sen 

följde vi östra stranden norrut till 

startpunkten. Det var lite över 5 km runt. 

 

Artlistan stannade på 50 arter, vilket får 

sägas vara bra för första maj. I sjön såg vi 

grågås, kanadagås, gräsand, knipa, 

fiskmås (flera par) och gråtrut (ett par). I 

vassarna fanns det enkelbeckasin och vid 

utloppet 1 par drillsnäppor. I gölen låg en 

storlom och över Södra Örsjö flög en  

 

UTLÄNGAN 4 MAJ 2019 

 

Johnny och Kalle var redan på plats när jag 

kom till Fågelvägen vid 08.20. Eftersom 

jag inte hade fler anmälda från Nybro så 

körde Johnny direkt till Vissefjärda. Där 

var vi prick 09.00. I Kyrksjön fanns det 6 

par grågäss med ungar och ett par 

kanadagäss. Från andra sidan hördes en 

sjungande skogsduva. 

 

Efter sju minuter kom Rodney, efter ett 

 

 

 

 

 

gråhäger och en röd glada, vår enda  

rovfågel. Av duvor hade vi ringduvor 

(många) och skogsduva (en spelande). 

Resten av kryssen var tättingar (35 arter).  

 

De senaste dagarna har vårfågelkören fyllts 

på ganska bra, så det var många röster som 

bildade en ljudmatta. Av de nyanlända 

hade vi ladusvala, trädpiplärka, 

rödstjärt, ärtsångare, svarthätta, 

grönsångare, lövsångare, svartvit 

flugsnappare och sävsparv. I övrigt hade 

vi sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, 

rödhake, koltrast, björktrast, taltrast 

och rödvingetrast. På slutet fick vi även 

se dubbeltrast. Vidare gransångare, 

kungsfågel, entita, svartmes, blåmes, 

talgoxe, nötväcka, nötskrika, skata, 

kaja, kråka, stare, pilfink, bofink, 

grönsiska, stenknäck och gulsparv. De 

båda sistnämnda samt pilfink och svartvit 

flugsnappare m.m. hittades i Södra Örsjö, 

ett väldigt trevligt ställe med utsikt både 

mot sjön och mot gölen. 

 

Vandringen tog 4 timmar och vi var 

tillbaka vid bilarna 10.20. Alla var nöjda 

och såg potentialen i lokalen ett par veckor 

framåt då det kan komma ytterligare 

sångare m.m. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

besök på andra sidan. Vid 09.15 kom även 

Torgny och vi väntade till 09.20, men inga 

fler kom, så vi åkte alla i Johnnys 

Mercedes till Yttre Park. I Rödeby kom en 

skur och väl framme på parkeringen kom 

en till. Sen kunde vi gå ut och skåda i 

soligt väder. 

 

Nötväcka hördes och en röd glada flög 

över medan båten från Karlskrona stävade 
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in till kajen. Dagen till ära var det den lite 

större Wittus som trafikerade linjen. Vi har 

annars mest åkt med Ungskär. 

Just som vi avseglade så kom det en ny 

skur, men när vi steg iland i Stenshamn 

sken det upp från en klarblå himmel. Turen 

ut tog bara 20 minuter, för båten stannade 

bara på Inlängan. Längs vägen såg vi en 

havsörn samt skrattmås, fiskmås, 

gråtrut, havstrut och silvertärna m.m. 

 

Vi började genast vår vandring söderut. I 

Stenshamn fanns bl.a. ringduva, koltrast, 

kråka, stare, sädesärla och pilfink. Vid 

bron till Utlängan hördes sävsparv och en 

falk flög förbi och satte sig fint på gammal 

drivved. Det var en lärkfalk kunde vi 

konstatera. Här sågs även skedänder och 

rödbena. 

 

På andra sidan bron flög det runt grågäss 

och en ängspiplärka passerade.  

Vi träffade på en skådare med cykel som 

hade koll på ortolansparven som hade 

hållit till i Stenshamn i fyra dagar. Han 

lovade att ringa till Johnny ifall han hittade 

den, men vi hörde inget mer av honom sen, 

så sparven hade förmodligen dragit vidare.  

 

I buskagen och småträden var det gott om 

tättingar. Här kunde vi kryssa bl.a. 

gärdsmyg, rödhake, stenskvätta, 

ärtsångare, trädgårdssångare, 

lövsångare och bofink. När vi närmade 

oss vägskälet hördes järnsparv, 

gransångare, grönfink och grönsiska. 

 

Vi svängde västerut och fick se och höra 

hämpling innan vi nådde öppet landskap 

före fyren. Här friskade vinden i lite, men 

solen gassade ännu. Över fälten sjöng en 

sånglärka.  

 

Vid fyren fanns en fågelmatning som 

bestod av en massa frön och talgbollar 

utslängda på marken. Där trängdes 

allehanda finkfåglar, t.ex. steglits. 

När vi nådde södra udden började vi med 

att fika. Sedan skådade vi och sa till 

varandra att det var väldigt vackert väder 

här ute i yttersta skärgården. De svarta 

regnmolnen drog fram österut inne över 

fastlandet i norr. 

 

Knölsvan, gravand, bläsand, snatterand, 

gräsand, vigg, ejder, småskrake, 

storskrake, storskarv, gråhäger, 

strandskata, drillsnäppa, hussvala och 

ladusvala såg vi från södra udden.  

Lite längre österut hittades kanadagås och 

skärpiplärka. Paradarten var dock 

vitkindad gås. Ett antal tusen sträckte hela 

tiden österut de flesta dock ute i horisonten 

men många även nära oss. Det var helt 

artrena flockar efter vad vi kunde se. 

 

Uppehållsvädret varade inte hela tiden, för 

vid 15-tiden kom en lite kraftigare skur och 

vi sökte oss till vindskyddet. Bakom det 

fanns bl.a. tofsvipa och plötsligt flög två 

tranor in från söder.  

 

När det klarnade upp igen gick vi mot 

Stenshamn. Vi funderade på vad vi 

saknade mest på artlistan och kom fram till 

att vi inte hade några mesar alls. 

Vid bron stannade vi och tittade först i 

buskagen. Där hittades nu rödstjärt, 

buskskvätta och svarthätta (både hona 

och hane). Längre bort fanns kaja som ny 

art till listan. Sen kom lärkfalken för 

tredje gången den här dagen. En ensam 

sothöna var också ny art för resan. 

 

Åter i Stenshamn satte sig några att fika 

och vila medan några skådade vidare.  

Rodney hittade en fisktärna på 

telefontrådarna och jag bestämde mig för 

att försöka hitta en större strandpipare. 

Det är en art som vi brukar ha och 

förmodligen var det den vanligaste arten av 

de som vi saknade. Det var emellertid inte 

lätt, hur jag än finkammade områdena 

kring Stenshamn med tuben. Till sist stod 

det i alla fall en emellan en drillsnäppa 

och en tofsvipa på Ungskär. Då kunde 

även jag göra slut på matsäcken. 

 

Vädret var lika ombytligt som det är i 

fjällen. Just som vi hade det som finast i  
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solen så drog en riktigt svart molnkula in 

från norr och vräkte ner hagel på oss. Från 

fiskebodarnas plåttak strömmade de 

pärlsockerstora haglen ner och la sig i 

drivor på marken som blev helt vit. Då 

uppenbarade sig båten i fjärran och det var 

dags för hemfärd. 

 

När vi klev ombord på båten sken det upp 

igen och en riktigt mäktig och färgstark 

regnbåge visade sig. 

Under hemfärden, som tog 40 minuter  

 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG 

12 MAJ 2019 

 

Vi har sett skiftande väder genom årens 

lopp och har av det lärt oss att uselt väder 

ger få deltagare, men även ”för bra” väder 

ger få deltagare eftersom folk då gör annat. 

Nu var det ”lagom” väder med sol, svag 

vind och en temperatur mellan +10 och 15. 

Det gjorde att vi totalt var 18 personer som 

gick årets vandring. 

 

Årets vandring var den 17:e i rad runt 

Linnéasjön. Annars är det 27 år sedan vi 

började med Fågelskådningens dag 1992. 

Då var det i S:t Sigfrid. Sedan höll vi upp 

några år och körde 1996, 1997, 2000 och 

2002 på andra ställen, men från 2003 alltså 

vid Linnéasjön. Alltid andra söndagen i 

maj, trots att SOF har ändrat till första 

lördagen i månaden. 

 

Jag var på plats vid 08.50 och redan då 

började det strömma till folk. Till sist var 

vi alltså 18 stycken och vi kunde redan på 

starten höra talgoxe, blåmes, lövsångare 

och bofink. Där såg vi även kaja, skata 

och ringduva. Ett par björktrastar hade 

byggt bo ytterst på en gren vid lekparken. 

Det var nog förstagångsföräldrar utan 

erfarenhet av skatornas plundringsräder.  

 

Vid simhallen hördes först grönfink, sen 

svarthätta och slutligen svartvit 

flugsnappare.  

I Linnéasjön låg paret av grågås med sina 

fem ungar samt två hanar av gräsand och  

p.g.a. fler bryggstopp, sågs havsörn igen 

och en ny art för dagen, skäggdopping. 

Därmed hade vi fått ihop 60 arter från det 

att vi lämnade Yttre Park tills vi kom åter. 

 

Hemfärden gick raskt till Vissefjärda och 

när Kalle nämnde att han hade ett tåg att 

passa från Nybro station gick det ännu 

raskare dit. Kalle kom i god tid och jag var 

hemma vid 21.15. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 

en storskarv. Över sjön flög fiskmåsar. 

Från vassen hördes sävsparven sjunga och 

på Tallön hördes en rödhake helt solo.  

Ovanligt lite fågelsång när vi passerade 

maden på långa spången. 

 

På campingsidan av sjön såg vi 

tornseglare, årets första för många av oss. 

Därefter kom fyra ladusvalor. Sedan kom 

en kråka, vid campingen, med ett rövat 

fågelägg i näbben. Där hördes också 

rödstjärt bra, när inte en nötväcka 

blandade sig i. 

 

Vi rundade utloppet ur sjön och fick höra 

på en ärtsångare vid åsen intill 

Strandvägen. Ur en häck hördes pilfink. 

Åter över långa spången och nu hördes 

grönsångare i Joelskogen. Sen såg vi en 

större hackspett och hörde en 

gröngöling. Några såg en trädkrypare. 

 

Vid Bolanders bäck hördes en riktig 

långpladdrare till trädgårdssångare 

utifrån maden. Även den årets första för 

många av oss. 

På gräsmattan vid beachvolleyplanen 

kunde en sädesärla studeras på riktigt 

närhåll. Här flög det förbi starar och 

koltrastens ljuvliga sång blev vi stående 

inför ett tag trots att klockan slog elva. Det 

var sagt att vi skulle vara åter ca 11.00. 

 

På bron över Bolanders bäck hörde jag  
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plötsligt en stenknäck. Det blev sista 

tillskottet till dagslistan. Den slutade på 33 

arter, ganska genomsnittligt. 

Det har varierat mellan 27 och 40 arter 

under de 17 åren här. Totalsiffran är 

imponerande 65 arter, men det har nog 

setts det dubbla i området på årets 364 

övriga dagar. 

 

RYNINGEN 25 MAJ 2019 

 

Jag skulle ha varit ledare, men var tvungen 

att jobba, så Torgny tog över, men fick 

förhinder så Rodney blev ledare. Hur 

många som var med har jag dålig koll på, 

men jag har fått ett kryssarkort. Där står 

det 48 arter mellan 08.20 och 12.20.  

Bland arterna märks bl.a. gök, spillkråka 

och gulsparv vid grustaget i Trånshult, 

tofsvipa och rörsångare vid åkröken på  

 

ÖDEVATA 30 MAJ 2019 

 

Som vanligt hade fågelklubben ett bord på 

Ödevata Fiskecamps fiskemässa på Första 

metaredagen. I år var det relativt mycket 

folk som besökte Ödevata. Metartävlingen 

började vid 12.00 och hade ganska många 

deltagare. Årets nyhet var växthuset som 

hade en behaglig värme i kontrast till 

snålblåsten ute. 

 

ÖLANDSTUR 8 JUNI 2019 

 

Jo, nog hade vi en verklig tur på den här 

exkursionen till Öland, men det var inte det 

som avsågs i rubriksättningen. 

Exkursionen har i alla år hetat 

Gyllingmorgon, men eftersom gyllingen 

behagat utebli oftare än den har hörts, så 

ändrade vi på rubriken här om året. 

Jag hade också tur som kunde vara med 

hela dagen och få uppleva allt unikt. Från 

början var det meningen att jag skulle vara 

hemma till lunch, men det ändrades i sista 

rappet och jag var med ända till kvällen. 

Dagen började vid 04 när jag klev upp och 

en timme senare var jag på samlingsplatsen 

på Fågelvägen. Ingen mer där, så jag for 

till parkeringen före Svinö. Fast redan på  

Vi avslutade med ett närstudium av 

björktrast i Badhusparken innan vi 

skiljdes åt för i år. Många lovade att 

försöka komma tillbaka nästa år. 

Fågelskådningens dag är alltid andra 

söndagen i maj hos oss. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

Emån i Ryningsnäs, storspov, sånglärka, 

gulärla och näktergal vid Twin Peaks 

nära sjön Ryngen, röd glada, bivråk, 

lärkfalk (3 ex), knipa (hona med 7 ungar), 

rörhöna (på bobale) och skogsduva vid 

pumphuset i Trånshult samt forsärla (3 ex) 

och drillsnäppa (2 ex) vid Blankan. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

Det var jag, Torgny och Rodney som 

bemannade klubbens bord. Vi började med 

att kryssa grå flugsnappare på 

parkeringen. Sen såg Torgny en skymt av 

en bivråk över Norrsjön. Runt husen flög 

minst 5 par hussvalor, som häckar här. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

utfarten ur Nybro blev jag stoppad av 

Polisen som ville se på körkortet och testa 

min nykterhet. Jag fick godkänt och for 

vidare. Det var extremt dimmigt och jag 

undrade hur vi skulle kunna se något alls. 

Efter några minuter på parkeringen före 

Svinö kom Oskar och Anders från 

Emmaboda. Ytterligare några minuter 

senare kom Bengt, Lalla, Torgny och 

Rodney från Vissefjärda. Här såg och 

hörde vi en del fågelarter, men vi fick inte 

ta med något på exkursionslistan förrän vi 

hade nått Öland. Det gjorde inte så mycket, 

för allt vi observerade här fick vi även på 

Öland utom ett par storlommar som 

sträckte förbi söderut. 
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Vi for över till Ölands träffpunkt där jag 

ställde bilen. Sen fick jag åka med 

Vissefjärdagänget. Oskar och Anders 

skulle avvika tidigare. 

Det beslöts att det var totalt meningslöst att 

åka till Beijershamn i den mjölkiga 

dimman. Vi satsade på kvalité istället för 

kvantitet den här gången och ställde in oss 

på att hitta den rödhuvade törnskatan i 

Kärra. Det beslutet innebar också att vi 

vände på vår gamla invanda rutt att åka 

västra sidan ner och östra sidan upp. 

 

Färden gick på övre vägen till Resmo och 

sedan över till östra sidan med ett lyckat 

stopp vid Möckelmossens parkering. Där 

satt en stenskvätta och en hämpling. När 

vi klev ur hördes nästan direkt höksångare  

och han visade sig mycket fint i toppen av 

ett snår. Annat som vi kunde kryssa här var 

enkelbeckasin, gök, göktyta, 

trädpiplärka, rödvingetrast, ärtsångare, 

törnsångare, trädgårdssångare, 

svarthätta och lövsångare. 

 

Då vi kom över på östra sidan i Stenåsa var 

klockan 7 och det var inte öppet i 

Naturbokhandeln, så det blev inget besök 

där. Stenåsabadet ratades också liksom 

Görans dämme i Hulterstad. Däremot 

gjorde vi ett stopp vid Triberga mosse som 

tyvärr inte har sitt vasshav kvar numera. 

Där kunde vi utöka artlistan med gravand, 

sothöna, skrattmås, tornseglare, 

näktergal, härmsångare, steglits och 

gulsparv. 

 

Resan gick vidare söderut och ett stopp 

gjordes vid Mellby starrkärr. Efter en tids 

lyssnande hördes till slut en sydnäktergal.  

Sen fortsatte vi mot dagens huvudmål. 

 

Väl framme vid skylten Kärra började vi 

leta i dimman. Vi hittade skylten Enetri 

som också hade beskrivits i rapporterna på 

Artportalen. Plötsligt kom det en bil förbi 

och en vänlig själ förklarade att vi skulle ta 

oss 500 m norrut. Där parkerade vi och 

gick förbi ett elektriskt stängsel. Plötsligt 

satt den bara där, den rödhuvade  

törnskatan. En tredje raritet på tre försök. 

 

Anders Johansson firade ordentligt för det 

var hans 300:e art. Samtidigt som vi 

kryssade hände något märkligt, dimman 

lyfte i ett nafs och solen flödade från en 

molnfri himmel. Bengt och jag tyckte att 

det var hög tid för fika, så vi åkte till Norra 

Lundparkeringen. Där susade det plötsligt 

förbi en hane av ängshök norrut innan jag 

visste ordet av. Härligt! 

När vi hade fikat färdigt såg vi även en 

hona av brun kärrhök och en knölsvan 

m.m. 

Vi fortsatte på den inslagna vägen med att 

göra allt baklänges mot normalt, så vi tog 

Allévägen till Norra Lundtornet. Den 

brukar vi annars gå tillbaka från Norra 

Lunden. Vi fortsatte även med att satsa på 

kvalité och ställde in oss på att få mindre 

flugsnappare, halsbandsflugsnappare 

och sommargylling till listan. 

 

Knappt hade vi nått vägskälet förrän en 

sjungande mindre flugsnappare hördes. 

Strax före tornet sågs ormvråk och 

bivråk. Från tornet sågs strandskata, 

storspov och silvertärna m.m. 

På vägen tillbaka hördes gärdsmyg, 

rödstjärt, grå flugsnappare och blåmes 

m.m. En dubbeltrast sågs på en stig. Till 

sist hördes halsbandsflugsnapparen 

sjunga. 

 

Nu delade vi på oss, Oskar och Anders for 

direkt till södra udden och sedan hem. Vi 

övriga åkte till Södra Lundparkeringen för 

ännu en fika. Sedan vandrade vi ner till 

Södra Lundtornet och tillbaka. Inget nytt 

förutom en törnskata vid tornet och en 

obestämd hök över Södra Lundsjön. Jag 

tyckte mig höra en rosenfink halvvägs till 

tornet, men Torgny menade att det kunde 

ha varit en bofink med ovanlig slutkläm. 

Jag hörde också bofinken. På vägen 

tillbaka stod det dock klart att det var en 

rosenfink jag hade hört för då såg jag den. 

 

Näst på tur stod södra udden. Där började 

vi med att spana ut över Västrevet.  
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Kanadagås, vitkindad gås, snatterand, 

gräsand, skedand, knipa, storskrake, 

skärfläcka, större strandpipare, 

rödspov, myrspov, dvärgmås och 

småtärna blev nya arter till listan där. 

 

Eftersom vi inte hade hört någon 

sommargylling så gick vi in på Naturum 

och trycket på erforderlig knapp. Då 

hördes lätet, men det var en halvkvävd 

inspelning. Vi köpte glass på Fågel Blå, 

men när vi kom ut var det övermulet med 

svarta moln och regnet hängde i luften. Vi 

skyndade oss mot bilen och hann in precis 

som det brakade löst. Där kom några mm 

på ett par minuter medan vi for upp till 

Kalle X mur. Då började det klarna upp 

igen. 

 

I Degerhamn såg vi en svart rödstjärt. 

Turen var nu kommen för Grönhögen, där 

vårt första stopp blev Hamnvägen/ 

Badvägen och en alm där det hördes en 

lundsångare. Där efter for vi till 

industriområdet och tittade i dammen. 

Flera viggar, skäggdopping och ett par 

häckande silltrutar lades till listan som nu 

hade växt till 93 arter. 

 

Nästa stopp blev Eckelsudde. Där fylldes 

listan på med kricka, kustsnäppa och 

kärrsångare. 

Dammarna väster om Kastlösa togs den 

här gången från söder mot norr och i den 

sydligaste fanns ett par gråhakedoppingar 

med en unge. I mellandammen ett par på 

bo och mängder med tornseglare i luften. 

Tornfalk och röd glada sågs också där. 

Vid den nordligaste dammen flög det 

backsvalor. 

 

Nu hade vi 100 arter och for till Risinge 

hamn. Där fylles dagslistan på med 

gråhäger, grönbena, drillsnäppa, 

havstrut och en hett efterlängtad gulärla. 

På väg därifrån även två havsörnar. 106. 

 

Vi övervägde att svänga ner till dammarna 

i Mörbylånga, men det var sent så vi for till 

Kulltorpsdammen nedanför Gynge. På en 

taknock alldeles söder därom satt en 

turkduva (art 107). Inget nytt i dammen. 

 

Exkursionen avslutades i Färjestaden. Där 

fanns det svarthakedoppingar och 

rörsångare i dammarna. Vår lista slutade 

därmed på 109 arter. Sen betalade jag för 

mig och tog bilen på Träffpunktens 

parkering vid 18.30. Strax efter 19 var jag 

hemma igen. Och, jo det blev mycket 

kvalité, men även en hel del kvantitet. Det 

reste frågan om rekord. 

Jag vet att på våra långresor som har gått 

över flera dagar så har vi någon gång 

kommit upp i 120 arter, men på endags-

exkursioner är jag inte helt säker. 

 

Efter lite forskande i vårt eminenta arkiv 

av Fågelbladet och kryssarkort har jag 

funnit att fram till 2011 var rekordet 99 

arter från just en Ölandstur på 

försommaren, men detta år slogs det med 

en art och vi var för första gången uppe i 

tresiffrigt. Det rekordet slogs det 

fantastiska året 2012 då vi kämpade ihop 

108 arter. Gällande rekord är från 2017 då 

vi fick ihop hela 114 arter! 

 

Ingen annan endagsexkursion med klubben 

har givit tresiffriga artantal. Topplistan för 

Ölandsturen ser ut så här: 

2017  114 arter 

2019 109 arter 

2012 108 arter 

2018 104 arter 

2016 101 arter 

2011 100 arter 

 

Arterna på listan som inte har nämnts var 

grågås, ejder, småskrake, fasan, 

storskarv, tofsvipa, rödbena, fiskmås, 

gråtrut, tamduva, skogsduva, ringduva, 

sånglärka, ladusvala, hussvala, 

sädesärla, koltrast, björktrast, taltrast, 

grönsångare, gransångare, svartvit 

flugsnappare, talgoxe, trädkrypare, 

skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, 

gråsparv, pilfink, grönfink och sävsparv. 

 

Ulf Edberg 
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VÅRFÅGELKALENDERN 

 

2019 

 

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 16/2 Svartegöl DH/LK/LL 46 

Sånglärka 24/2 Mundekulla OV/TB   8 

Stare  26/2 Skäveryd & Esplanaden DJ/JB/OV/RF & GJ   9 

Tofsvipa 17/2 Skäveryd DJ/GJ/IK/JB/RF/TB   1 

Trana   1/3 Skäveryd & Brinkabo & Getasj. GJ & JB & OV   4 

Kricka 22/3 Alsjösjön GC 78 

Skäggdopping 24/3 Store Hindsjön SP 15 

Taltrast 19/3 Smedjeviks n.r. AH   5 

Sädesärla Samma datum i båda kommunerna    0 

Skogssnäppa Samma datum i båda kommunerna    0 

Storspov 22/7 Madesjöflyna JV  101 

Trädpiplärka 17/4 Harstenslycke OP 11 

Ladusvala 23/4 Linnéasjön MLj   4 

Lövsångare 19/4 Toresbo LL 13 

Sv.v. flugsn. 24/4 Slättingebygd AH   2 

Gök   5/5 Pukeberg & Hultebräan LK & UE   5 
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Rapportörer: AH = Anders Helseth, AJ = Anders 

Johansson, AK = Anders Kjellberg, DH = Derrick 

Häggqvist, DJ = Dan Jonasson, GC = Göran 

Cedertorn, GJ = Gerd Jonsson, HL = Hans 

Lundgren, IK = Ingemar Karlsson, IMG = Ing-

Marie Gotthardsson, JB = Jan Bertilsson, JV = 

Jesper Villaume, KE = Kent Ekman, LK = Lilly 

Kakarika, LL = Lars Lidberg, MLj = Mattias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ljungdahl, OP = Olof Persson, 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 11/5 Pukeberg & Toresbo GC & LL   3  

Näktergal Samma datum i båda kommunerna    0  

Tornseglare Samma datum i båda kommunerna    0  

Rörsångare   3/5 Olsbosjön GC   2  

Törnskata   4/6 Madesjöflyna UE 15  

Kärrsångare 30/5 Ö Bondetorp SB   9  

Härmsångare Samma datum i båda kommunerna    0  

Grå flugsn. 21/5 Hyltan RJ   1  
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Årets Vårfågelkalender innehåller inga 

rekord.  

Tidigare än normalt kom kricka, 

skäggdopping, skogssnäppa och 

trädpiplärka. Tofsvipan kom tidigare än 

förra året, men då var den sen. 

Stare, trana, ladusvala och härmsångare 

var tidiga förra året men hade normal 

ankomsttid i år. 

Näktergal och grå flugsnappare var 

senare än vanligt och törnskatan hade sitt 

fjärde senaste ankomstdatum. Två gånger 

har den anlänt 22/5 och 1992 den 24/5, 

vilket står som rekord i sen ankomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varken Emmaboda eller Nybro saknar 

någon art i kalendern, men Nybro hade 

storspov först på sydsträcket i juli. 

 

Fem arter av kalenderns 24 hittades samma 

datum i båda kommunerna. 

Av de övriga är fjorton arter först 

anträffade i Emmaboda och fem först i 

Nybro. Förra året var Nybro först med tolv 

arter. En gruvlig revansch för Emmaboda. 

Notabelt är att av Nybros fem förstaobsar 

är fyra från grupp I (d.v.s. väldigt tidiga) 

och den femte är grå flugsnappare, alltså 

den allra senaste att anlända. 

 

 

 

 

 

 

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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I årets kalender har 17 personer tagit sig in. 

Åtta till finns med på föregående sidors 

förstadatum i andra kommunen. Totalt 25, 

vilket är en bra uppslutning. 

Flest noteringar i årets kalender har Lars 

Lidberg med 5 stycken och han är därmed 

ny Vårfågelkung. Oskar Vartiainen 

kommer precis bakom med 4 noteringar. 

Anders Johansson, Göran Cedertorn, Hans 

Lundgren, Rodney Foucard, Rolf Jansson 

och Torgny Berntsson har 3 noteringar var. 

Anders Kjellberg, Dan Jonasson, Gerd 

Jonsson och Ulf Edberg har 2 noteringar. 

En notering vardera har Ing-Marie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotthardsson, Jan Bertilsson, Kent Ekman, 

Mattias Ljungdahl och Stig Ljungdahl.  

 

Sett till lokalerna så har Långasjö och 

Algutsboda församlingar 6 första-

noteringar, Vissefjärda och Madesjö 5, 

Emmaboda 3, Nybro och Oskar 2 samt 

Hälleberga och Örsjö 1 vardera. 

Det är lika många församlingar inblandade 

som förra året, men mycket jämnare 

fördelning dem emellan än det brukar vara. 

 

Torgny Berntsson, vårfågelförman 

Ulf Edberg, sammanställare 

 

 

 

 

 

 

Grupp \ år 2018 2019 Plats Rapportör 

 

I före 15/3 

Knipa   1/1   1/1 Lindås OV 

Sånglärka 12/3 16/2 Madesjöflyna LL 

Stare 12/1 17/2 Madesjöflyna LL 

Tofsvipa 12/3 16/2 Madesjöflyna LL 

Trana   2/1 25/2 Ramsjö SLj 

 

II 15/3 – 31/3 

Kricka   5/2   3/1 Vissefjärdabron RJ 

Skäggdopp.   5/4   9/3 Getasjön AJ 

Taltrast 24/3 14/3 Bökevara HL 

Sädesärla 25/3 22/3 Hultebräan & Emmaboda MLj & OV 

Skogssnäppa   4/4 22/3 Alsjösjön & Emmaboda & Frönesk. GC & OV & UE 

 

III 1/4 – 30/4 

Storspov 15/4 12/4 Långasjön & Karsamåla AJ & TB 

Trädpiplärka 16/4   6/4 Buemåla AK 

Ladusvala   5/4 19/4 Brinkabo JB 

Lövsångare 15/4   6/4 Bökevara HL 

Sv.v. flugsn. 18/4 22/4 Häljanäs IMG 

 

IV 1/5 – 15/5 

Gök 28/4 30/4 Långasjö AJ 

Trädg.sång.   6/5   8/5 Hörnsjön RF 

Näktergal   1/5 20/5 Linnéasjömaden & Duvemåla GC & KE 

Tornseglare 11/5 12/5 Hörnsjön & Linnéasjön DJ/GJ/RF/TB & GC/UE 

Rörsångare   4/5   1/5 Getasjön RJ 

Törnskata   2/5 20/5 Bökevara HL 

 

V 16/5 – 

Kärrsångare 18/5 21/5 Långasjön AK 

Härmsångare   1/5 20/5 Emmaboda & Klockareängen DJ/GJ/OV/RF/RJ/TB & LL 

Grå flugsn. 12/5 20/5 Madesjö LL 
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Ur Fågelbladet 3-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Fågelbladet 3-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖKASJÖN 23 APRIL 1989 

 

Den 23/4 var det dags för årets andra exkursion och den gick till Hökasjön. Vi såg ut att få 

fint väder, men luften och vinden var kall. Åtta personer slöt upp vid samlingspunkten vid 

Nybro järnvägsstation. Väl framme vid utsiktspunkten ”stenen” intill sjön kunde alla 

konstatera att vattennivån, jämfört med förra året, var mycket låg. Det är resultatet av 

utdikningen som det har skrivits mycket om i tidningarna. Visserligen har det inte varit 

någon snösmältning i år, men vattenståndet borde ändå varit betydligt högre. Markägarna 

omkring sjön vill ha en ytterligare sänkning, vilket kommer att bli dödsstöten för sjön och 

dess fågelliv. 

 

Nåväl, nu ska jag berätta om vilka fåglar vi såg. Grågäss hittade vi fyra stycken och 

likaså kanadagäss. En häger fick vi en väldigt fin observation av, liksom en brun 

kärrhökhane, vilken nästan höll på att flyga på oss då den sökte föda vid sjön. Även 

honan av kärrhöken såg vi. Ungefär samtidigt som kärrhöken kunde beskådas sågs också 

en ormvråk. Det största antalet andfåglar bjöd gräsand på med 12 stycken, men vi såg 

också knipa och kricka. Den enda måsfågeln vid sjön var fiskmås (4). Övriga fåglar var 

skogssnäppa och en rödbena (som Torgny såg, men vi andra missade den). En 

gröngöling hördes skratta, en ensam trana spatserade i vegetationen och två 

sävsparvshanar spelade i buskarna intill. 

 

Mellan varven vi skådade försökte Torgny spela in fågelsången på band, men det blåste 

för mycket. Dessutom gjorde Torgny ett litet reportage om fågellivet och utdikningen som 

han sen skall sända i Emmaboda närradio. 

 

Precis innan vi skulle gå fick vi se en stjärtmes på nära håll som satt i en buske. De fåglar 

som borde varit här, men som tyvärr saknades var svarthakedopping, sothöna och 

skrattmås. 

 

Tomas Karlsson [numera Höglund /red.] 

ÅSGÖL 18 APRIL 1999 

 

Ett tappert gäng trotsade regnet och gick en runda runt gölen, där vi hörde de vanligaste 

arterna och även såg en del fåglar. 

Vi besökte också Gröna källan och drack av ”den eviga ungdomens vatten”. Gröna källan 

ligger rätt nära gölen i västlig riktning. Det var därför vi gjorde ett besök. 

Korp, kråka, gräsand, kricka och knipa, vanliga arter… men vi fick i alla fall ihop 50 

arter trots vädret. 

 

Tomas Karlsson [numera Höglund /red.] 
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PÅ HEMMAPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 

 

NY SAMLINGSPLATS I NYBRO 

 

Vid våra utflykter (exkursioner) samlas vi 

på Fågelvägen i Nybro. Det har fram till nu 

varit utmed Norra vägen vid Mekonomen, 

men nu har Mekonomen skyltat upp att det 

är privat parkering. 

 

DUBBLA SEGRAR FÖR FÅGELLIVET 

 

Från SOF – BirdLife Sveriges hemsida 

birdlife.se kommer följande nyhet. 

 

EU bygger på en rad olika 

överenskommelser och direktiv. För miljön 

har Habitatdirektivet och Fågelskydds-

direktivet varit fundamentala. Utan dessa 

hade Sverige knappast haft något 

fågelskydd eller så pass många skyddade 

miljöer som vi nu har. EU har på senare tid 

ofta klagat på Sveriges senfärdighet och 

hotat med vite, så man kan tänka sig hur 

dåligt det hade varit utan EU. I våras 

hotades direktivens existens av en 

omröstning, men direktivens förespråkare 

lyckades vinna med stor majoritet, så för 

en tid är fåglarna och deras (och våra) 

miljöer räddade. 

Ur Fågelbladet 3-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har därför beslutat oss för att flytta till 

södra änden av tomten, utmed Storgatan. 

Där finns ett par P-rutor närmast 

Fågelvägen som är till för samåkning. 

Resten tillhör Besikta. 

 

 

 

I december fick M och KD igenom sin 

budget i riksdagen med hjälp av SD. Det 

innebar att flera myndigheter fick rejält 

minskade anslag. Bland de drabbade var 

Sveaskog (som tvingades sparka flera 

medarbetare), Skogsstyrelsen (som bl.a. 

fick dra ner på inventeringarna av 

skyddsvärda skogar) och Naturvårdsverket 

(som tvingades sluta med 

fågelövervakning, t.ex. standardrutter och 

inte kunde finansiera skötseln av våra 

vandringsleder i fjällen m.m.). Dessutom 

gick mindre pengar till folkbildning, så 

Studiefrämjandets framtid var osäker.  

I januari kom JÖKEN och därmed började 

regeringen återställandet av den gamla 

budgeten. Därmed kom en andra seger för 

fågellivet och miljön. 

GETASJÖN 

 

Getasjön har alltid något att bjuda på. Efter trädgårdslandsgrävning och gräsklippning, ett 

kvällsbesök. Beckasinerna spelade, sävsparvarna sjöng flitigt. På andra spången spanade 

jag söderut och fick syn på en älgko som betade bland videt ett par tre hundra meter bort, 

oberörd av mig säkert p.g.a. vinden. Längst ute på vallen kunde jag följa en brun kärrhök 

(hane) som spanade av hela norra och östra vasskanten, vilken lättsam flykt! 

 

På återvägen fick jag syn på en lärkfalk som jagade insekter, snart såg jag att den hade 

sällskap av en, två, nej tre fränder. 4 lärkfalkar på jakt – vilken uppvisning. 

 

Snart anslöt sig också 4-5 fiskmåsar – dukat bord tydligen. När jag smög vidare skrek en 

vattenrall några räckor, och innan jag kom till innersta spången hörde jag kattugglan på 

håll. Man tackar! 

 

Hans Lundgren 



16 
 

AKTUELLA OBSERVATIONER 

 

FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA 

11/5 – 12/8 

 

Vädret. Nattfrosten tog äppelskörden. 

Maj månad blev inte alls skön utan 

fortsatte som den börjat, kylig och med 

många blåsiga dagar. Nattfrost precis när 

bärträden blommade ödelade den skörden i 

många trädgårdar. Några lite varmare 

dagar fick vi kring den 20-e men sedan var 

ostadigheten tillbaka. I början av juni kom 

så äntligen varmluft upp från 

Centraleuropa, vindarna avtog och 

månaden blev varmare än normalt med 32 

grader som topp den 26-e. Kraftig åska 

drog över natten till den 12-e, det blixtrade 

nästan oavbrutet. Vid månadsskiftet 

inleddes en svalare period med vandrande 

lågtryck tvärs över Skandinavien.  Efter 

fruntimmersveckan etablerades ett 

högtryck över landet och juli månad 

avslutades med värmebölja, 32 grader den 

29-e tangerade sommartoppen. Nästa 

månadsskifte svängde det igen, regnigt och 

ostadigt, åska med långt strömavbrott den 

3 augusti. 

 

Fåglarna. Fina fiskare på metaredagen. 

Gulärlor rastade vid Hörnsjön den 12/5, 3 

ex och 1 ex vid Getasjön 16/5. Under 

häckningstid en förbiflygande i Långasjö 

samhälle den 21/6, därifrån också en 

andrahandsuppgift som gäller fårhagarna 

nära by också vid denna tid. Tre 

backsvalor passerade snabbt Hörnsjön den 

18/5 för att följas av en den 5/6. Sedan 

dröjde det till sydsträcket, 2 ex i Skäveryd 

den 5/8 och en 11/8. 

 

Brun glada, som var rapporterad tre 

gånger under föregående period, sågs nu 

kring Skäveryd och Brinkabo vid 

åtminstone fem tillfällen 21/5 – 30/7. En 

bronsibis lyfte oväntat från Storemaden i 

Skäveryd den 20/5 och rimligtvis samma 

fågel minst lika oväntad vid Hyltan nära 

Bockabosjön där den flög österut.  

 

 

 

 

 

 

Lika med periodens ”clou”! En 

skräntärna flög över Hörnsjön den 24/5. 

 

Första metaredagen alias Kristi 

himmelsfärdsdag inföll den 30/5. Då flög 

två kungsfiskare förbi två glada metare i 

Lyckebyån lite söder om Lindås och en 

kanotist mötte först en fågel vid 

Grämnamåla och strax efter nästa vid 

Karamåla. Fler näktergalar än på många 

år har hörts. Första i Duvemåla den 20/5, 

därefter en i Karamåla 22/5 och några 

dagar framåt. I södra Lindås en den 28/5 

och 3/6. Fortsatte med Skäveryd den 4/6 

och Karsamåla dagen därpå. Vid 

Långasjön hördes en eller vid ett tillfälle 

två fåglar den 5 - 14/6. Sista var i 

Bockabosjön den 15/6 och åter en i 

Karsamåla 18/6.  

 

Sävsångare har rapporterats från 

Gransjösjön i Algutsboda och 

Yggersryd/Kårahultsjön (hela 5 ex) den 

16/5 som återkom med 3 ex den 20/6. Från 

Långasjön kom rapport om en sjungande 

fågel den 29 – 31/5, den var tillsammans 

med flera rörsångare men visade sig 

aldrig trots flera eftersök. Sävsångaren går 

ju gärna upp i sångflykt. En kärrsångare 

sjöng just här i Långasjön den 21/5, en 

hördes ytterst sporadiskt i Brinkabo den 

2/6, en vid Tallbacken i Emmaboda den 

4/6, nästa och sista i Yggersryd/ 

Kårahultsjön den 20/6. Avslutar 

sångarrapporterna med härmsångare. 

Första hördes invid Järnvägsgatan i 

Emmaboda på eftermiddagen den 20/5, 

sedan en i Norra Kyrkeby den 28/5 och 

sista i Långasjö samhälle den 21/6. Alla 

tillfälliga.  

 

En småfläckig sumphöna spelade i 

Hällasjömålasjön den 3 – 4/6 och troligen 

även senare. Nattskärror hördes i Norra  
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Lindås och från järnvägsbron i Brinkabo 

den 4/6, senare också här. Men första 

skärran spelade i Buemåla 20 – 21/5. 

Vidare hördes en söder om sjön Löften 4-e 

och 17/6. En fågel sågs dessutom i 

Buggehult den 9/7. Vaktelslag hördes i 

Brinkabo den 17/6, både förmiddag och 

kväll. Sedan en gång i Skäveryd den 27/6. 

 

Vårens första bivråk sågs i Brunamåla den 

14/5. Kommer sent och lämnar tidigt, den 

2/8 passerade en Skäveryd, riktning väst 

eller sydväst. Fyra tillfällen därefter, bl. a. 

5 ex den 7/8. Tornseglarna har ju 

liknande vanor, sista takbesöket här 

hemma blev den 9/8 (åtminstone tills 

vidare).  

Två småspovar sträckte över Brinkabo 

redan den 20/6. En rödbena rastade i 

Hörnsjön den 1/8. 

 

NOTERINGAR FRÅN NYBRO 

1/5 – 31/7 2019 

 

I den här perioden finns det fynd på 

Artportalen som klassas som inlandsfynd. 

Det rör sig först om en strandskata som 

flög förbi Olsbosjön 24/5 och sedan om 

flockar med 200 – 300 vitkindade gäss 

under 20/5. Det finns fem fynd från olika 

lokaler och väldigt olika tidpunkter 

utspridda över dygnet från 10.50 till 20.00, 

så totalt var det minst 1350 ex. Ytterligare 

10 ex sträckte förbi 24/5. 

 

En hel del fynd rapporterade med 

häckningsindicier finns det naturligtvis så 

här års. Återigen verkar det gå bra för 

forsärlan efter stark etablering och 

stagnation. Arten är noterad på elva 

lokaler; Flerohopp, Kulla/M, Vikroken, 

Uddevallshyltan, Barkeström, Riveberg, 

Örsjö, Toresbo, Skabro, Grönskog och 

Madesjösjön. Inget efter 10/6. 

 

Strömstare har åter häckat vid Skabro. 

Steglits med häckningsindicium fastnar i 

rrk:s mall. Sjungande hanar har i perioden 

hörts i Simontorp, Madesjö (både vid 

kyrkan och ute på flyna) samt vid Rismåla 

Högljudda nötkråkor hade samlats i 

Mundekulla den 3/8. En grupp 

storlommar, 13 ex, låg på Flaken den 4/8. 

Från närliggande sjöar i området och en 

vana som lär ha någon social betydelse för 

lommarna. Sevärt, speciellt tidiga morgnar 

med blankvatten. 

 

Rapporter från: Birgitta Albertsson, 

Nova Axelsson, Torgny Berntsson, Lohla-

Marie De Bie, Kent Ekman, Magnus 

Fiskesjö, Rodney Foucard, Peter 

Frederiksen, I och S Gotthardsson, Kerstin 

Heidersbach, Fabian Idensjö, Rolf Jansson, 

Anders Johansson, Dan Jonasson, Gerd 

Jonsson, Håkan Karlsson, Ingemar 

Karlsson, Anders Kjellberg, Linus 

Magnusson, Oskar Vartiainen m.fl. 

 

Jan Bertilsson 

 

 

 

 

ridstall. Den sistnämnda sjöng utbroderat 

29/7. 

 

Första kärrsångaren hördes 30/5 i Ö 

Bondetorp. 2 ex sjöng i Brorsryd 13/6, 1 ex 

i S:t Sigfrid 18/6 och 1 ex höll till i S:t 

Sigfridsån vid Pukevallen 25-29/6. 

Gransångarna fortsätter att breda ut sig. I 

perioden finns fynd av sjungande hanar 

från 11 lokaler; Smedjevik (2/6), 

Villagatan/Madesjövägen, S:t Sigfridsån 

vid Pukevallen, Skrivaregärde, Stora 

Idehult, Desemålavägen, Eskilsryds 

badplats, Västra Alsjösjön, Rismåla n.r., 

Bromaden och Hanemålaskolan (26/6).  

 

En nötkråka sågs i lämplig häcknings-

biotop i Smedjeviks n.r. 15/6.  

2 backsvalor besökte ett bo i Smedstorp 

30/6.  

 

Mindre hackspettar som matar ungar har 

setts i Flerohopp, Pålavik och Hanemåla. 

 

Ett par tranor med ungar sågs i Maltebo 

damm 13/6.  
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En mindre strandpipare varnade utanför 

Kombiterminalen 16/6 och 17/6 var det 2 

ex inne på området och ev. någon årsunge. 

26/6 sågs där 3-4 vuxna individer. 

 

Fynd med avvikande datum var en 

nötkråka som hördes i Ö Bondetorp 2/6. 

Arten är ovanlig vid den här tiden enligt 

rrk:s mall. 

 

Av ”ovanliga” arter är det som vanligt flest 

utav tjäder. I perioden har det hittats 

gamla spår i form av sandbad med fjädrar 

och spillning i Balebo. En höna i 

Råsemåla, en höna vid flygrakan på rv 31, 

en höna i Smedjeviks n.r. och en höna samt 

en 1K-fågel i Råsemåla är övriga fynd. 

Järpe sågs det 1 ex av på Dackeleden vid 

Toresbo 11/5 och 2 ex fanns i vägkanten 

på vägen Skogsby–Smedjevik 21/5. 

 

En förbiflygande kungsfiskare sågs i S:t 

Sigfridsån 27/5 ca 250 m uppströms 

Skabro damm. 

 

Första nattskärran hördes vid 

Förebovägen 23/5. Därefter vid rv 31, i Ö 

Bondetorp (2 ex), Kulla/M, Grytsjöns n.r., 

Slättingebygd, Bosgård, Källebäck (3 ex), 

Fridhem/S (4 ex), Abbetorp, Gårdsryd (2 

ex) och Stensjön/B. I Ö Bondetorp hölls 

permanent revir 28/7. 

 

Periodens höjdare är utan konkurrens 

brandkronad kungsfågel. Det är nu tredje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mindre strandpipare vid Kombiterminalen 17/6. 

året i rad som arten upptäcks i kommunen. 

Första fyndet i år gjordes i Pålavik 21/5, 

där 1 ex hördes sjunga väster om huset. 

Sedan sågs 1 ex i Rismåla n.r. nära 

parkeringen på Desemålavägen vid bäcken 

5-7/6. De båda senare datumen hördes 

ivriga tiggläten, men några ungar kunde 

inte ses. 12/6 är sista datumet som det finns 

fynd om en sjungande hane på platsen. 

Möjligen har Artportalen dolt fynd av 

konstaterad häckning. 

 

För fenologi (förstaobsar för året) så 

hänvisas till Vårfågelkalendern på annan 

plats i den här tidningen. 

Två arter som hade sin förstaobs för året i 

perioden finns inte med i Vårfågel-

kalendern, det är lärkfalk 1/5 och bivråk 

30/5. Totalt sågs det 145 arter i Nybro 

kommun första halvåret 2019.  

 

Rapportörer: Per Ahlgren, Bill Andersson, 

Stefan Andersson, Torgny Berntsson, 

Hanna Björn, Stefan Björn, Göran 

Cedertorn, Eva Edmert, Rasmus Elleby, 

Rodney Foucard, Andreas Hagström, 

Anders Helseth, Mikael Holst, Jon 

Jörpeland, Malin Larsson, Per Lif, Lars 

Lindberg, Mats Lindeborg, Mattias 

Ljungdahl, Stig Ljungdahl, Tomas 

Lundqvist, Lars Melin, Mattias Nordlund, 

Hans Norelius, Sverker Petersson, Detlef 

Singer och Carl-Johan Wilhelmson. 

 

Ulf Edberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Stig Ljungdahl 
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AKTIVITETER 

 

HÖSTEN 2019 

 

Vi samåker till alla utflykter. Observera 

sista anmälningsdag samt att minst 3 

personer anmäler sig annars riskerar 

exkursionen att ställas in. Även vid dåligt 

väder kan utflykten ställas in. Samlings-

platser är Fågelvägen i Nybro mot 

Storgatan till 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 7 sep Getasjön och Skärsjön 

Femtonde gången. Getasjön är en vassrik 

breddning av Lyckebyån. Vid vattenverket 

finns dammar och granskog. I Lidahult 

finns det hästhagar och hässlen. Skärsjön 

är en stenrik källsjö. Artlistan brukar 

stanna på 35 – 40 arter. Alltid något 

oväntat.  

Samling i Emmaboda 07.00 och i Nybro 

06.50 för att mötas vid Getasjön 07.20. 

Åter ca 12. Ledare är Torgny Berntsson. 

Ingen föranmälan. 

 

Sön 22 sep Torhamns udde 

Observera att det har skett en datum-

ändring sedan förra numret av Fågelbladet. 

Det är alltså söndagen som gäller.  

Nu är det hela 3 år sedan vi var i Torhamn 

på hösten. 2017 var det skjutövning och vi 

fick byta till Ottenby och 2018 var det 

höstens största oväder och inställt. Det 

borde ha skapat ett sug efter den här 

eminenta lokalen som kan vara näst intill 

oslagbar vid rätt väder. Om vädret är med 

oss kan det bli hemresa via Kristianopel. 

Samling i Nybro 05.20 och vid kyrkan i 

Vissefjärda 06.00. Åter på eftermiddagen. 

Ledare är Torgny Berntsson (070-53 50 

864). Föranmälan senast 20 september. 

 

Sön 6 okt EuroBirdwatch19 

Fågelklubben deltager som vanligt med två 

aktiviteter i det här internationella eventet 

som räknar flyttande fåglar på sydsträck. 

I samarbete med 

 
www. 

studieframjandet.se 

 

Det är numera en gammal tradition.  

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 Nybroskådarna. Slut ca 

13.00. Ingen föranmälan. 

 

Lör 19 okt Ottenby 

Klassisk exkursion i vecka 42 med alla 

fåglar och skådare på södra Öland. Både 

artlistan och dagen brukar bli långa. Tänk 

på att ta med tillräckligt med fika. 

Samling vid kyrkan i Vissefjärda 06.50 och 

i Nybro 07.00 för att mötas på parkeringen 

före Svinö 07.30. Åter någon gång under 

eftermiddag/kväll. Ledare är Torgny 

Berntsson (070-53 50 864). Föranmälan 

senast 17 oktober. 

 

2 - 3 nov Smålandstävling 

Tävlingen mellan Smålands alla 

fågelklubbar i Allhelgonahelgen har nu 

blivit en riktig klassiker. Varje klubb håller 

till inom sitt eget verksamhetsområde, i 

vårt fall är det Emmaboda och Nybro 

kommuner.  

Alla skådar på egen hand och efter egen 

förmåga, tid och intresse. Start 00.00 på 

lördagen och slut vid 24.00 på söndagen. 

Sen rapporterar man in sitt resultat senast 

måndagen 4/11 kl. 18.00, helst till 

Artportalen, men obsboken på 

www.nefk.nu funkar också liksom till 

nybroemmabodafk@yahoo.se. Vi ska 

försöka att få ihop minst 73 arter så vi slår 

vårt genomsnitt med 11 %. Då har vi chans 

att vinna ”Bästa klubbinsats”. Får vi ihop 2 

arter till så slår vi vårt gamla rekord på 74 

arter.  

Löpande information om vilka arter som vi 

har kryssat och vilka som saknas kommer 

att ges i obsboken på klubbens hemsida 

www.nefk.nu. Ett tips är att reka lite i 

veckan före. 
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Lör 16 nov Åsnen 

En gammal klassiker vid det här laget, men 

sedan förra året har Åsnen hunnit att bli 

nationalpark. Vi börjar traditionsenligt i 

Urshult och far över Sirkön via 

Kläcklingen och Bjurkärr till Torne.  

Vid Skatelövsfjorden kan det vara bra med 

fågel som ses från Sjöbytornet. Målarter är 

havsörn och större skrakflockar. 

Avslutning vid Djurle och Lidhemssjön 

innan vi far hemåt. Är det ljust när vi når 

Kalmar län igen så spanar vi lite vid sjön 

Flaken. 

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 14/11. 

 

SPONSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sön 1 dec Stora Rör 

Förra året såg vi bl.a. storlom, alfågel och 

tobisgrissla. Hur bra sträckaktivitet det är 

beror helt på vädret, så vi hoppas att vi har 

prickat rätt. Glöm inte varma och framför 

allt vindtäta kläder, det är dragigt i 

vindskyddet! Blir det för dåligt i sundet så 

far vi till Färjestadens dämme eller till 

Kalmar med Lindö och Tjärhovet. Där 

brukar det alltid finnas stationära sjöfåglar 

så här års, som t.ex. smådopping, rörhöna 

och brunand. 

Samling vid kyrkan i Vissefjärda 06.50 och 

i Nybro 07.00 för att sammanstråla på 

parkeringen före Svinö 07.30. 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/

