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LEDARE
FRÅN SOMMAR TILL VINTER
Det varma och torra vädret har i år satt sina
spår. Vi får väl se under det kommande
året vad året gett för resultat av
insektsätarnas häckningar. Från en
individfattig vår borde en ökning skett.
Vi har under året haft flitig bevakning i
våra referenslokaler då främst Långasjön,
Hörnsjön och Skäveryd (Emmaboda) samt
Madesjö, Kulla, Stensjön och Rismåla
(Nybro) och här funnit många olika arter
vissa dock med bara enstaka individer.
Mycket bofinkar på vägarna och
ladusvalor i luften.

51 härliga storskarvar över Skäveryd. Foto: Torgny

– Alltnog – vi ser närmast fram mot det
spännande Smålandsracet, vi hoppas inte
komma sist. Åsnenturen följer så. Skäm
gärna bort pippifåglarna med godsaker nu
till vintern och fortsätt ut och skåda.

Kalavverkningarna fortsätter i oförminskad
takt, man undrar; –Måste dom expandera
hejdlöst? –Räcker det inte snart? dum fråga
kan tyckas. Vi får bara hoppas att våra
vänner hittar till nya lämpliga habitat som
snart kommer försvinna tyvärr.

Karsamåla 31 oktober 2018
Torgny Berntsson, ordförande

REDAKTIONSRUTA
FÅGELKLUBBEN VÄXER
Jag vill passa på att tacka alla som bidrar
med text och bilder till tidningen. Särskilt
vill jag nu tacka Torgny Berntsson och Jan
Bertilsson för hjälp med att distribuera
Fågelbladet. Sedan Postnord har höjt portot
till ockerpriser har vi fått söka oss andra
vägar. Jag delar ut tidningarna i Nybro och
Emmaboda med omland. Jan har hand om
Vissefjärdatrakten och Torgny tar
Långasjöområdet. Det har gjort att
portokostnaderna har sjunkit från 8000 kr
per år till 1800 kr per år.

Det är roligt att kunna konstatera att
medlemsantalet hela tiden växer. Inte
jättemycket, men med ungefär en ny
medlem i månaden som mest och ibland en
ny medlem i kvartalet. Samtidigt tappar vi
färre, kanske bara 1–2 om året just nu.
Sådant kan dock ändra sig över tiden med
tanke på att våra medlemmar har en ganska
hög medelålder. Man får ändå vara nöjd
eftersom flertalet föreningar tappar
medlemmar nuförtiden.
Fågelbladet 4-18 innehåller en allsköns
blandning. Tyvärr ingen På resande fot,
som har blivit lite av en klassiker i nr 4.
Detta p.g.a. att jag inte gjorde någon
fjällresa i somras. Det var för varmt där
med och på kalfjället saknas skugga.

Resultatet av Smålandsracet i var inte klart
vid tidningens tryckning.
Nybro 14 november 2018
Ulf Edberg, redaktör
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EXKURSIONSRAPPORTER
SKÄVERYD OCH VISSEFJÄRDA
18 AUGUSTI 2018
Den här morgonen for jag ensam från
samlingen i Nybro, men när jag kom fram
till Storemaden i Skäveryd var det redan 2
bilar där och det fyllde på med fler allt
eftersom. Till sist var vi inalles 13 personer
varav 4 kvinnor.

En fasan hördes och ett par sparvhökar
blev bortjagade av skatorna. Vid 10.00
ledde Torgny en vandring runt lokalen. Det
gav en gräsand i Lyckebyån samt
sånglärka, koltrast, kungsfågel,
stjärtmes och domherre.

Det hade varit dimma längs vägen ända
från Madesjö och här låg den kvar ganska
länge, så vi fick lyssna till att börja med.
Det hördes ett märkligt ljud från andra
sidan maden. När dimman hade lättat såg
vi att det satt en jägare där. Det kan ju ha
varit han som framkallade lätet.

Vi hann knappt börja diskutera att det var
dåligt med rovfåglar förrän vi fick se röd
glada, ormvråk och lärkfalk.
Ett annat mystiskt läte hördes, det
framfördes olika förslag, bl.a. mindre
hackspett, och nu var jägaren borta. Han
hade gett upp före 10 och kom förbi och
snackade lite. Det visade sig att han var
dansk och ute på bockjakt. En råget hade
gått förbi på ”halvtreds” meter, sa han. Vi
såg henne också.

Vi kikade lite på närhåll till att börja med.
Där fanns ringduva, gröngöling, större
hackspett, trädpiplärka, sädesärla,
rödhake, buskskvätta (Torgny räknade
till 8 ex), ärtsångare, lövsångare, grå
flugsnappare, entita, tofsmes, blåmes,
talgoxe, nötväcka (väldigt många),
nötskrika, skata, kaja, kråka, korp,
bofink och grönsiska.

Plötsligt hördes ett mycket typiskt läte och
2 gulärlor drog förbi mot söder. Då var
klockan 10.52. Åtta minuter senare såg vi
en blå kärrhökshona över skogsridån i
norr. Hon cirklade först i trädtoppshöjd,
stod sedan stilla mot vinden och dök rakt
ner bakom trädskärmen.

När dimman hade lättat såg vi på lite
längre håll grågås (2), gråhäger, trana
(2), fiskmås, gråtrut, tornseglare (4),
ladusvala (minst ett 20-tal), hussvala
(minst ett par) och minst en backsvala.

Vid klockan 11 frågade Torgny om någon
ville följa med och kolla på Hörnsjön och
Kyrksjön. Marina och jag nappade. Först

Hela gänget vid Storemaden i Skäveryd.

Foto: Torgny Berntsson
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åkte vi till Flädingstorp och sen till de nya
stättorna norr om Kyrkeby. Lika fina i
verkligheten som på bilderna i Fågelbladet.
Vid Hörnsjön såg vi bara ringduva och
gräsänder. Det var efter att vi hade lekt
boskapsdrivare och lurat bort några kor,
kalvar och en stor tjur.

Avslutningsvis tog vi en tur till Klättorp
och kikade ut över den blåsiga Kyrksjön.
Mitt ute på sjön låg en fin skäggdopping.
Det gjorde att dagens artlista slutade på
fina 45 arter.
Ulf Edberg

GETASJÖN OCH SKÄRSJÖN
1 SEPTEMBER 2018
Det första jag hörde när jag klev ur bilen
vid Getasjö vattenverk var flera
kungsfåglar. De ingick i ett meståg som
drog runt där vi brukar parkera.
Andra arter som hördes var större
hackspett, gärdsmyg, rödhake, talgoxe,
nötväcka, nötskrika och precis när de
övriga kom hördes en korp.
De övriga deltagarna den här gången var
Jan, Rodney, Lalla, Bengt och Torgny som
var dagens ledare.
Jag hade haft dimma från Skärsjön till
Getasjön, men inget i Madesjö eller Örsjö.
Här hängde dimman tung och den började
fälla ut sig över oss.

Vi for ett par hundra meter till Eriksmåla
Ridklubbs anläggning. Där fanns en flock
björktrastar som försvann när vi kom.
Här var målarten gulärla, men även det
misslyckades. Lite annat såg och hörde vi
dock. En flock med stjärtmesar drog förbi
och 3 trädpiplärkor sträckte lockande mot
söder. Entita och grönsiska hördes och
grönfinkar sågs, liksom en obestämd
sångare. Till sist upptäcktes några
gulsparvar. När vi var på väg till bilarna
hördes en mindre hackspett.
Färden gick till Skärsjön och badplatsen i
Eskilsryd. Längs vägen sågs gröngöling
och domherre. När vi kom ner till
stranden flög en gråhäger förbi.
Nu tilltog nederbörden i styrka, men vi var
inställda på att fika, så det gjorde vi ändå. I
sjön fanns storlommar, först såg vi bara 2,
men sen hittades 2 till och vi såg alla 4
samtidigt.
På en sten söder om Lindön satt en ensam
skrattmås väldigt länge. Den lättade först
när en roddbåt kom nära. Hur vi än
spanade och lyssnade så kunde vi inte hitta
fler fåglar, inte förrän Torgny sa att det var
dags att bryta upp. Då kom ett litet meståg
och där fanns också minst en lövsångare.

Ute på udden i Getasjön spanade och
lyssnade vi intensivt, men kunde inte
observera en enda fågel på en lång stund.
Till sist flög en ringduva förbi och sen ett
par ladusvalor och hela 5 sädesärlor drog
mot söder. Sen var det stilla och tyst igen
tills vi såg en skata och några sävsparvar
började flyga runt. Inte en enda sjöfågel.
Till sist tröttnade Torgny och vi vandrade
upp mot dammarna. Där drog meståget
förbi och vi hörde bl.a. blåmes och
trädkrypare och såg bofinkar. En tur i
skogen gav inget mer och vi for vidare mot
Lidahult.

På väg till bilarna hördes plötsligt ett
typiskt tih-tih-täääh-täääh, en talltita. Det
har vi haft flera gånger tidigare vid
parkeringen. Därmed slutade dagens lista
på 34 arter, helt genomsnittligt.
Märkligt att vi på en sådan här sjörunda
inte hade en enda svan, gås eller and.

Längs vägen kunde vi lägga koltrast,
ormvråk och kråka till dagslistan.
Kråkan hördes när vi klev ur bilarna vid
Lidahults naturreservat. I slåtterhagen med
sina hässlen var det en annan kråkfågel
som vi hoppades på, men det blev ingen
nötkråka idag heller.

Ulf Edberg
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MADESJÖFLYNA
15 SEPTEMBER 2018
Det var samling mittemot Madesjö
kyrkogård den här morgonen, så jag hade
ganska nära och behövde inte åka till andra
änden av stan. Ändå var jag inte på plats
förrän 2 minuter i 7. Det första jag hörde
när jag öppnade bildörren var en sjungande
gransångare vid grinden till
Klockareängen.
Vid prick 07.00 kom en bil från
Emmaboda med Bengt, Lalla, Torgny och
Rodney. Strax därefter anlände även Göran
och till sist även Marina och Jan.

Det var mycket svårare att gå över
betesvallarna nu än det brukar vara i
oktober efter slåttern då vegetationen är
kortsnaggad. Nu var det långt gräs som
snärjde sig fast runt stövlarna. Det
bromsade farten rejält.
Vi tog oss i alla fall rakt söder ut till andra
kanten och sedan längs den mot väster. En
hel del torra diken och nya taggtrådar fick
korsas. Längs vägen var det inte mycket i
fågelväg att se eller höra på. Ängspiplärka
hördes dock.

Vid parkeringen fanns det en mycket stor
flock med grönsiskor som hela tiden drog
omkring i trädtopparna vid kyrkogården,
Klockareängen och nordöstra kanten på
Madesjöflyna. Det visade sig senare att de
flög till diket vid bergklacken och drack
vatten.
Kring kyrkogården såg/hörde vi även
tamduva, större hackspett, gärdsmyg
(sjungande), rödhake, koltrast, blåmes,
talgoxe, nötväcka, kaja, kråka och
bofink.

I sydvästra hörnet stannade vi en stund
intill den lilla skogen mellan flyna och rv
25. Där fanns ett litet meståg med bl.a.
entita och flera kungsfåglar. En korp flög
förbi, liksom en ormvråk och från väster
hördes en spillkråka.
I det långa raka diket i väster skulkade
något i snåren. Torgny och jag fick det till
en mycket trolig sävsparv. Medan vi
följde traktorvägen i väster norrut kom det
en regnskur. Där skrämde vi upp 12
rastande sånglärkor.

Först gick vi genom Klockareängen med
sina stora ekar och Ekoxehagen där det
ligger en massa död ekved. Tyvärr är det
rejält stängslat över allt numera med
mycket taggtråd, så det är inte lätt att ta sig
fram. Vi lyckades i alla fall ta oss ut till
ledningsgatan i norra kanten på
Madesjöflynas östra del. Där är det ganska
igenväxt numera och svårt att se något.
Torgny hade hört/sett nötskrika och
grönfink längs vägen.

Väl ute på Hermanstorpsvägen valde ett
par personer att gå längs vägen medan
resten av oss passerade diket på norra sidan
och följde skogsvägen som går parallellt
österut. Här hördes en trädpiplärka. Vi
gick bakom röda stugan och kom ut på
Hermanstorpsvägen strax väster om
Församlingshemmet. Där stod våra
kamrater och pekade på en ung tornfalk.
Vi tog oss sista biten österut längs
landsvägen, förbi Församlingshemmet och
gröna grinden, tillbaka till parkeringen.
Där var det många upprörda skator och en
sparvhök som de jagade bort. 32 arter
hade vi fått ihop, men konstigt nog ingen
steglits som är en karaktärsart för platsen
året runt.
Avslutningsvis for vi bort till östra kanten
av lokalen. Där hade vi bara parkerat innan

Nu följde vi ledningsgatan västerut och vid
traktorvägen från gröna grinden lite
söderut till bergklacken. Där stannade vi i
över en timme. En flock björktrastar flög
förbi liksom många ringduvor, någon
skogsduva, en ung gråtrut, en gammal
havsörn och några gråsiskor (säsongens
första för min del). Vid 08.30 fikade vi och
sen gick vi runt hela lokalen.
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dagens första sädesärla flög förbi. Här var
det inte mycket mer än svamp och
blommor att kika på. Solen visade sig dock

till slut, just som vi bröt upp.

Torgny i ett jakttorn vid bergklacken.

Rodney, Marina, Lalla och Göran vid bergklacken.

Ulf Edberg

Jan och Bengt vid diket söder om bergklacken.

Samtliga foton: Ulf Edberg
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TORHAMN 22 SEPTEMBER 2018
Torgny ställde in den här exkursionen efter
att SMHI gått ut med en vädervarning. Det
var nog lika bra, för höstens största oväder
drog över den här dagen med heldagsregn
och kraftig blåst. På Artportalen finns inget

alls rapporterat från Torhamn (som annars
är en mycket välbesökt fågellokal) mellan
21 och 24 september.
Ulf Edberg

EUROBIRDWATCH18
7 OKTOBER 2018 – Nybroversionen
Redan på småtimmarna började det regna
och det vräkte ner som värst just som jag
steg upp. Samtliga väderprognoser talade
dock om slut på regnet under förmiddagen
följt av uppklarning, så jag litade på det.

I en trädridå satt en taltrast och när vi
hade passerat ett dike lyfte ca 50
ängspiplärkor. Sen var det tomt på fåglar
tills vi kom till södra skogsbrynet. Där såg
vi skymten av ett par björktrastar och
hörde ett par kungsfåglar.
Här kom det också en fjällvråk på låg höjd
och ryttlade innan den blåste söderut.

Vid 08.00 var bara jag på plats i Madesjö,
men strax kom även Göran. Regnet hade
minskat något i intensitet när vi gick iväg.
Den här gången gick vi inte över
Klockareängen med all taggtråd utan
rundade kyrkstallarna och tog oss in från
Jutarnas väg. Först stannade vi i
ledningsgatan. Där såg och hörde vi lite
småfåglar som koltrast, talgoxe,
nötväcka, grönfink och en flock med
grönsiskor. Ute över flyna flög flera stora
flockar med ringduvor. Det var väldigt
svårt att få något grepp om hur många de
var, men minst 50 sågs samtidigt. Det kan
ha varit lika många till utom synhåll just
då.

När vi kom till diket i väster stannade vi
och spanade norrut. Nu kikade solen fram
och gav medljus mot norr.
Över skogen norr om Hermanstorpsvägen
cirklade en annan fjällvråk och den
mobbades av en honfärgad sparvhök.
Vråken kom mot oss och passerade
söderut, varpå en tredje fjällvråk dök upp
väldigt snabbt och var borta lika fort som
den kom.
Vi hörde ormvråk från skogen i väster och
gröngöling från norr.
En skata höll till här i sydvästra hörnet. En
nötskrika hördes från norr och en större
hackspett från öster.
Plötsligt dök en röd glada upp mitt
framför oss, den drog iväg österut och
försvann bort mot Hagnebo.
När vi var redo att gå vidare kom en ensam
trana i trädtoppshöjd från öster. Den
försvann söderut.

Strax före 9 rörde vi oss till bergklacken.
Regnet hade nu övergått till dugg, men höll
envist på. Plötsligt dök det upp en skådare
till. Han var mer fotograf än skådare och
plåtade lite allt möjligt. Sen blev det rejäl
påfyllning med intresserade. Det var dock
inga tvåbenta utan en hel flock med
ungdjur. Kvigorna var modigare än
tjurkalvarna och vågade sig fram för att
slicka på våra tubstativ.
Medan vi stod där kunde vi lägga bofink
(en handfull) samt kaja och kråka (stor
blandflock) till dagslistan.

Vi tog vi oss över det stora diket i
västkanten för att slippa alla taggtrådar på
östra sidan. Det var mycket knöligare att
gå på västra sidan, men man slapp alla
trådar. Jag tog mig ända ut på
Hermanstorpsvägen. De andra såg något
intressant på östra sidan och gick tillbaka.
Sen kunde de gå på traktorvägen.

Ungdjuren blev lite påträngande, så vi
rörde på oss och passerade en taggtråd.
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Vi korsade Hermanstorpsvägen och kom
till grusvägens vändplan. Här var det ett
meståg med mängder av blåmesar, en
trädkrypare, entita m.m. Kungsfåglarna
var åtminstone 6–7 stycken. Där sågs även
en gärdsmyg och en taltrast hördes locka.

kyrkogården hördes en rödhake. Det blev
vår 27:e och sista art.

Slutligen följde vi grusvägen tillbaka. På

Ulf Edberg

Tyvärr varken tornfalk eller varfågel och
sträckaktiviteten i luften var obefintlig,
men man kan inte få allt hela tiden.

EUROBIRDWATCH18
7 OKTOBER 2018 – Emmabodaversionen
På Skäverydsmaden var som flest 10
skådare under söndagen. Ihållande regn till
kl 10.
En liten stenfalk kryssade snabbt mellan
ensilagekuberna på maden. Inga direkta
sträck denna dag. Vi kryssade 35 arter
totalt, alltså ett rätt magert resultat.
Dagen avslutades i Hult där deltagarna
bjöds på smörgåstårta och äppeljuice. Tack
Lalla och Bengt.
Torgny Berntsson

Skådning i Skäveryd. Foto: Torgny Berntsson

Foto: Torgny Berntsson

Mer skådning i Skäveryd vid Storemaden.

EUROBIRDWATCH18
7 OKTOBER 2018 – Totalversionen
Halland (179), Västergötland (178),
Uppland (178), Öland (175) och Småland
(174).
Den i särklass vanligaste arten var
vitkindad gås med 1 013 895 ex. Därnäst
ejder (144 043), ringduva (107 914), bo/bergfink (74 925), stare (33 299), kaja
(31 764), bläsand (31 265), sädgås (21
371), tofsvipa (17 619), blåmes (17 560),
sjöorre (17 128) och grönsiska (13 687).

I Sverige sågs 292 arter, bara 2016 har det
setts fler (305). Totalt 1 937 488 individer
rapporterades. Fler har det bara varit 2012
(2 460 808) och 2014 (2 584 315).
1684 rapportörer och 2089 observatörer
var ute, båda antalen är nya rekord.
Det genomfördes åtminstone 45 olika
aktiviteter runt om i landet.
Flest arter sågs i Skåne (206), sedan följer
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I Europa och Centralasien deltog fler än 25
000 personer i 41 länder i över 950
aktiviteter och 5,2 miljoner fågelindivider
räknades.

blåstjärt någonsin. På Malta sågs fyra
svarta storkar tillsammans med en blå
kärrhök och en aftonfalk. Aftonfalkar
sågs också i Schweiz. I Turkiet sågs
kaukasisk orre, lammgam och
rödpannad gulhämpling. Sveriges
tyngsta kryss den här helgen var en ung
kejsarörn.

Flest evenemang hölls i Nederländerna
(158) följda av Ungern (140) och Polen
(88). Flest deltagare var det i Ungern
(4945) följda av Schweiz (4172) och Polen
(3731).
Sverige hade flest individer följda av
Nederländerna (1 343 440) och Ungern
(707 315). Vanligaste arterna var bofink,
stare och vitkindad gås.

Källa: Birdlife.se och Artportalen.se

Många sällsynta fåglar sågs t.ex. stäpphök
i Vitryssland, svartvingad glada och
tajgasångare i Belgien, krushuvad
pelikan i Bulgarien, amerikansk
tundrapipare och rödhuvad törnskata i
Finland. I Lettland sågs landets andra
HALLANDSRESA 12-14/10 2018
Årets resa gjordes med en ny Volvo som vi
hyrde på Liljas. Johnny och Göran
hämtade ut den strax efter 7 på fredagen
och kom sedan till mig. Efter lite problem
med den digitala handbromsen körde vi
vidare till Bangatan och hämtade Kjell och
Christine. Därmed var vi full bil och vi
lämnade Nybro strax efter 8.

och skrattmås. Dessutom sånglärka,
grönfink, grönsiska, ejder, råka,
sädesärla och fjällvråk förutom vanliga
arter som kråka, pilfink m.fl.
Temperaturen var alldeles lagom härlig
och ljuset perfekt och när en havssula
visade sig bra vid 11.35 och därefter en till
så sa vi att man kan inte räkna med att
toppa detta på hela resan. Sen kom en
kustlabb. Det var därför med lite motvilja
som vi bröt upp och for vidare.

Resan gick längs 25:an till Ljungby, där vi
rastade och sedan vidare till Halmstad. Här
for vi över E6 och rakt genom staden och
vidare till Haverdal. Där stannade vi på
stranden mellan Tylösand och Skallen.
Klockan var 11.10 när vi kom och vi stod
där i nästan två timmar.
Vid 8-tiden på morgonen hade det larmats
ut en härfågel just här, men vi såg ingen.

Nästa lokal var Busör. Där har jag varit en
gång tidigare. Gulsparv, tofsvipa,
storskrake och 3 arter av gäss (grå-,
kanada- och vitkindade) var nya arter för
resan. 2 havsörnar satt på stenrevet rakt
västerut och i norr hittades en ägretthäger.
Vid 14.25 kom en sillgrissla och fiskade.
Kjell och Christine bjöd på frukt eftersom
vi hade för fullt upp med att skåda för att
leta reda på något matställe.

Redan på torsdagen hade vinden slagit om
till sydostlig och vi ville ha vind från
västsektorn, så vi vågade inte hoppas för
mycket på några havsfåglar. Vanligaste
sträckande arterna var hämpling, stare,
ringduva och ängspiplärka. Så klart
måsfåglar som havstrut, gråtrut, fiskmås

Tredje och sista skådarstoppet för dagen
blev Glomstenen vid Glommen norr om
Morups Tånge. Även här var det
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havssulor. Nya arter blev sjöorre,
stenskvätta, småskrake, knölsvan,
storspov och gärdsmyg.
En ung tjej som badade naken drog också
några blickar till sig.

pilgrimsfalk bakom en sten. Den hade
varit utlarmad på förmiddagen.
Göran kunde bidra med skäggmes,
rörhöna och smådopping.
På kvällen gick vi bort till restaurangen
och beställde varsin pizza som vi tog med
till lägenheten.

Solen började dala mot horisontranden och
vi for till en butik i Glommen och handlade
och tog sedan kustvägen till Varberg.
Där kom vi precis in i staden innan vi for
ut till Apelvikens camping och våra
väntande lägenheter.
Efter att ha packat in alla våra pinaler så
gick vi ett par hundra meter till områdets
restaurang Solviken, där vi tog igen dagens
brist på födointag.

Söndagen började med att vi vaknade av
att Kjell ringde från grannlägenheten där
han och Christine bodde. Det var helt
mörkt i vår lägenhet vid avtalad tid, så han
fick väcka oss. Sen vidtog frukost och
städning samt utcheckning.
Vi for bort till Getteröns Naturum och såg
bl.a. björktrast på vägen. Först hörde vi
skäggmes vid vassgömslet och såg en
rörhöna i inloppet, sen gick vi bort till
stora vindskyddet.
Nya arter blev vattenrall, svartsnäppa,
fasan, taltrast (sjungande), steglits,
myrspov, större strandpipare och
gluttsnäppa.

På lördagen var vi uppe i gryningen och
for genom Varbergs centrum norrut till
Getterön och ut till halvön Gubbanäsan. Vi
parkerade vid vägs ände och gick över
krönet på udden (väldigt oländig terräng)
till västra sidan. Just som vi kom dit lyfte
en jorduggla.
Här var vi fram till mitt på eftermiddagen
utan att se några havsfåglar alls. Lite
sjöfåglar var det dock, mest ejder, men
även storskarv, bläsand, prutgås, svärta,
sångsvan, storlom och en tordmule.
Dessutom gärdsmyg, gransångare,
mindre korsnäbb och grönfink.

Efter lite 11-kaffe utanför Naturum och
shopping på Naturbokhandeln började vi
vår hemresa.
Färden gick först längs väg 153 förbi
Ullared och sedan längs 27:an. Vid sjön
Draven rastade vi och äntrade fågeltornet.
Därifrån kunde vi se hela 5 ägretthägrar.
Vi räknade ut att vi hade fått ihop ett 80-tal
arter under resan och då hade vi ändå inte
besökt vissa miljöer som t.ex. skogar.

Johnny brassade chili con carne åt allihopa
och sen kom en man som hette Olle och
hälsade på oss. Det var en bekant till
Johnny från Varberg. När det var dags att
gå tillbaka tog vi stigen runt berget. Det
var enormt mycket smidigare.

Sista stoppet blev vid Moasjön, där 27:an
går ihop med 25:an. Sen var vi ganska
snart tillbaka i Nybro. Där hoppade jag av
först och till sist lämnade Johnny och
Göran tillbaka bilen efter att ha tankat den
full.
Det blev en väldigt lyckad resa med fint
väder, vacker natur, hyfsad artlista och
mycket trevligt umgänge. Enda plumpen
var avsaknaden av havsfåglar.

Dagens sista skådning gjordes vid
Getteröns Naturum. Först fikade vi och då
såg vi bl.a. en honfärgad blå kärrhök,
gravänder och krickor från
panoramafönstret. Sen gick vi bort till stora
vindskyddet vid VOF-huset och fick en fin
vy ut över bassängen. Göran var under
tiden i gömslet i vassen.
Nya arter var snatterand, spovsnäppa,
rödhake, kärrsnäppa, enkelbeckasin,
skedand och sen hittade jag en

Ulf Edberg
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OTTENBY 20 OKTOBER 2018
Variant 1
Vi blev slutligen 9 deltagare som reste
delvis var för sig på olika tider.
Jag valde normaltid denna morgon, tyckte
det räckte ge sej iväg halv sju och fick
skjuts från porten (smidigt). Efter att ha
betat av västsidan på södra Öland
konstaterade vi att förutom tranor var det
rätt magert såhär långt; Gynge, Risinge
hamn, Eckelsudde, Grönhögen och
Degerhamn. Efter telefonkontakt med
övriga sammanstrålade vi så i Ottenby.

Vi drog vidare mot Sebybadet; på ditvägen
såg vi en blåhök, dom andra hade sett en
kungsörn. Här i Sebybadet hade denna
dag samlats mycket fågel, så även många
skådare. Vi skådade oss vidare längs
vägen. Ute på åkrarna fanns mängder av
tofsvipor, kråkfåglar, vitfåglar, duvor och
slutligen även ljungpipare.
Vi avslutade med att samlas i Stenåsa och
enades om att det varit en givande dag i
behagligt väder. Jag hade för min del 61
kryss, vi sammanlagt minst 68.
Hemma kunde man senare på Artportalen
se att vi missat två rarisar: brunsångare i
Stenåsabadet; typiskt att vi valt bort badet
denna gång. I Risinge hamn hade man sent
hittat en rostand bland betande vitkindade
gäss och senare i Beteby, kvar där på
söndagsmorgonen (surt).
Man kan ju inte få allt men en hel del ändå.

Här var fullt med skådare och rätt mycket
fågel, mest gäss.
Tusentals vitkindade passerade, en
rödhalsad hade tydligen setts i Lilla
Kvinneby; den missade vi dock. Annars
grågås, bläsgås och prutgås.
Inte så mycket rovisar denna dag, några
sparvhökar, ormvråkar, en fjällvråk och
en havsörn på udden, här gav annars inte
så mycket nytt.

Torgny Berntsson

OTTENBY 20 OKTOBER 2018
Variant 2
Precis som Torgny skriver här ovan så blev
vi ett flertal grupperingar den här
morgonen som reste vid olika tider. Torgny
och Rodney betade av södra västkusten
innan de nådde Ottenby vid 11-tiden.
Kjell och Christine anslöt en timme
tidigare vid södra udden.
Vi som reste i första truppen utgick från
Nybro. Det var Göran, Johnny och Åke i
en bil, Oskar i en bil och jag för mig själv.
Jag skulle nämligen hem tidigare och
Oskar stod hela tiden på stand-by för
hemfärd.

stare. Därefter for vi raka vägen till
Ottenby och var framme vid 07.00. Här var
det gott om vitkindade gäss, men även
mycket prutgäss. Bläsand, snatterand,
skedand, salskrake, röd glada, duvhök,
kustpipare, skogsduva, sånglärka,
ängspiplärka, sädesärla, sidensvans,
svart rödstjärt, entita, steglits, hämpling
och gulsparv var några andra arter vi
hittade innan jag lämnade vid 11-tiden, just
som Torgny och Rodney kom. Oskar for
hem nästan samtidigt.
De övriga såg sen en ung kungsörn vid
Sibyllas jaktstuga samt 9 ägretthägrar och
en enkelbeckasin vid Sebybadet enligt
Johnny. Sen avslutade de vid Stenåsa och
Naturbokhandeln när det skymde.

Under färden mot Öland insåg vi att det
skulle vara mörkt ett bra tag till, så vi
stannade i Beijershamn för att vänta in
ljuset. Där fanns bl.a. mindre sångsvan,
småskrake, havsörn, fjällvråk, tofsvipa,
gärdsmyg, rödhake, kungsfågel och

Ulf Edberg
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RAPPORTINSTRUKTIONER
RAPPORTMALL 2018
Nu är det dags att rapportera in sina
observationer från 2018. Numera görs det
enklast löpande på Artportalen. Därifrån
hämtar sedan vi det som ska vara med i
Rapportera häckningsobservationer
och observationer i häckningstid av
följande arter (H):
Sångsvan
Järpe
Storlom
Skäggdopping
Gråhäger
Brun kärrhök
Fiskgjuse
Lärkfalk
Sothöna
Tofsvipa
Drillsnäppa
Skrattmås
Gråtrut
Fisktärna
Ugglor
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Hussvala
Ängspiplärka
Svart rödstjärt
Gransångare
Sävsparv
Rapportera spelande tuppar
av (SP):
Orre
Tjäder

Årsrapporten som kommer i Fågelbladet nr
2-19.
Vår mall ser sedan förra årets ändringar ut
så här:

Rapportera rastande flockar
med mer än 100 ex av (R>100):
Storskrake

Duvhök
Fjällvråk
Kungsörn
Tornfalk
Rapportera rastande OCH
Vattenrall
sträckande flockar med mer
Småfläckig sumphöna
än 100 ex av (R+STR>100):
Rörhöna
Gäss
Strandskata
Mindre strandpipare
Rapportera vinterobservationer
Dvärgbeckasin
(1/12 – 29/2) av (V):
Storspov
Gråhäger
Rödbena
Rödhake
Grönbena
Gråsparv (fler än 10 ex)
Havstrut
Gulsparv (fler än 50 ex)
Turkduva
Sävsparv
Nattskärra
Kungsfiskare
Rapportera alla observationer
Göktyta
av (A):
Backsvala
Knölsvan
Gulärla
Simänder (ej gräsand och kricka) Forsärla
Dykänder (ej knipa)
Näktergal
Salskrake
Ringtrast
Fasan
Kärrsångare
Svarthakedopping
Härmsångare
Storskarv
Mindre flugsnappare
Rördrom
Varfågel
Bivråk
Nötkråka
Röd glada
Råka
Havsörn
Steglits
Blå kärrhök
Hämpling

Rapportera även sällsynta arter, d.v.s. arter
som inte observeras årligen i vårt område.
Vidare ska stora flockar rapporteras liksom
observationer vid annorlunda årstid än
normalt.

Rapportera alltid så noggrant som möjligt,
båda vad det gäller tid och plats.
Lokala rapportkommittén (lrk)
Jan Bertilsson och Ulf Edberg

VÅRFÅGELKALENDERN 2019
Notera förstadatum av knipa, sånglärka,
stare, tofsvipa, trana, skäggdopping,
kricka, taltrast, sädesärla, storspov,
skogssnäppa, trädpiplärka, ladusvala,
lövsångare, svartvit flugsnappare,
näktergal, trädgårdssångare, tornseglare,

rörsångare, törnskata, kärrsångare,
härmsångare och grå flugsnappare.
Sänd sedan in din lista till Torgny
Berntsson före 22/6 2019.
Vårfågelkalendern kommer i Fågelbladet
3-19 i september.
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STATISTIK
TOTALLISTAN
I Fågelbladet 2-18 stod det lite om
Artportalens statistik för vårt område 2017.
Även tidigare har årsvis statistik
redovisats. Statistiken för ett enskilt år är
ganska säker, men ska man däremot titta
på Totallistan så finns det flera osäkra
faktorer. Trots att det heter Totallista, och
alltså ska omfatta alla år, så är det en
sanning med stor modifikation. Det som
finns på Totallistan är nästan bara fynd
från 2000-talet. I vissa fall har folk lagt in
fynd från 1900-talet och tidigare, men det
är mer i undantagsfall. Jag behöver bara gå
till mig själv för att se att jag fortfarande
inte har lagt in mina obsböcker från 1900talet på Artportalen. Även i fågelklubbens
kompletta arkiv med Fågelbladet finns
många intressanta uppgifter (främst 19851999) som borde läggas in på Artportalen.
(Faktum är att jag har rådfrågat supporten
på Artportalen hur man lämpligast gör det
och lovat att fixa det framöver.)

kornsparv.
Emmaboda å sin sida har 12 arter som
aldrig har registrerats i Nybro; rödhalsad
gås, amerikansk kopparand, stäpphök,
aftonfalk, skärfläcka, dvärgmås,
berglärka, rostgumpsvala, trastsångare,
lundsångare, halsbandsflugsnappare och
lappsparv.
På Totallistan ser Emmabodas skådartopp
ut så här:
Jan Bertilsson
204 arter
Torgny Berntsson 185
Dan Jonasson
183
Gerd Jonsson
183
Rolf Jansson
181
Rodney Foucard
176
Oskar Vartiainen 173
Anders Johansson 167
Birgitta Albertsson 157
Hans Lundgren
154
Ingemar Karlsson 136
Ulf Edberg
126

På Artportalen finns just nu (1 juli 2018)
525 fågelarter registrerade i Sverige. På
kommunlistan leder Mörbylånga med 425
registrerade fågelarter. Emmaboda
kommer på plats 238 med 218 fågelarter
(man saknar alltså 307 av arterna som är
registrerade någon gång i Sverige). Nybro
finner man på plats 241 i kommunligan
med 215 fågelarter. Sist av landets 290
kommuner är Munkfors med 137 arter.
Lessebo ligger f.ö. på plats 266 med 196
arter och saknar bl.a. spetsbergsgås, brun
glada, blå kärrhök och lappsparv.

Jan Bertilsson är ensam om smålom,
större strandpipare, myrspov,
turturduva och lappsparv.
Torgny Berntsson borde ha minst 186 för
en lundsångare 2/6 2004 i Karsamåla står
som andrahandsuppgift på Jan Bertilsson.
Dan Jonasson är ensam om stäpphök.
Rolf Jansson är ensam om am kopparand.
Hans Lundgren är den ende som har
rapporterat sommargylling i kommunen.
Ulf Edberg är ensam om rapphöna.

Jämför man Emmabodas och Nybros
totallistor med varandra så finner man att
det genom alla år har setts 9 arter i Nybro
som aldrig har observerats i Emmaboda;
svarthalsad dopping, svart stork, brun
glada, smalnäbbad simsnäppa, tretåig
hackspett, brandkronad kungsfågel,
isabellastenskvätta, gulhämpling och

Andra arter som bara har rapporterats av en
person är jorduggla (Kerstin
Heidersbach), berglärka (Bengt Bladh),
rödhalsad gås (Johannes Rydström) och
höksångare (Curt Carlqvist 2003 och
2006).
Flest rapporter finns det av talgoxe, 1007
st.
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På Totallistan ser Nybros skådartopp ut så
här:
Stefan Björn
184 arter
Stig Ljungdahl
181
Ulf Edberg
180
Göran Cedertorn 170
Mattias Ljungdahl 164
Sverker Petersson 161
Johnny Häggqvist 157
Anders Helseth 146
Derrick Häggqvist 145
Per Ahlgren
128
Lars Lidberg
121
Knut Åberg
120

Anders Helseth är ensam om ängshök.
Derrick Häggqvist är ensam om tretåig
hackspett.
Lars Lidberg är den ende som har sett
turturduva.
Andra arter som bara har rapporterats av en
person är kustpipare (Tommy Knutsson),
svarttärna (Leif Engelholm) och härfågel
(Christer Josefsson).
Flest rapporter finns det av ormvråk, 1028
st, och gröngöling, 1000 st.
Till sist ett helt post-it-block med
brasklappar. Det här är vad som för
tillfället (1/7 2018) finns i Artportalens
dataregister. Därmed inte sagt att det är
hela sanningen eller ens sant för den delen.
Vissa data kan saknas och andra data kan
vara felaktiga. En del fynd har granskats av
rrk och andra inte. De flesta fynden är
godkända av rrk, men en del har man inte
tagit ställning till.

Stefan Björn är ensam om smålom (2006
& 2015), svartsnäppa (1993 & 2015) och
kornsparv (4 gånger i maj 2003).
Stig Ljungdahl är ensam om blåhake (7/9
2012, men den finns inte i vissa listor,
dock på Stigs personliga lista).
Ulf Edberg är ensam om kärrsnäppa.
Göran Cedertorn är ensam om
gulhämpling.
Mattias Ljungdahl är ensam om gravand
och myrspov.
Johnny Häggqvist är ensam om
isabellastenskvätta och höksångare,
dessutom smalnäbbad simsnäppa som
inte finns med bland de 157 arterna ovan,
utan står som andrahandsuppgift på Ulf.

Viss statistik är svår att plocka fram ur
Artportalen, annars finns där nästan hur
mycket som helst i den vägen.
Artportalen finns på adressen
https://www.artportalen.se/
Ulf Edberg

INFORMATION
FRÅN STYRELSEMÖTET I
EMMABODA 3 SEPTEMBER 2018

MEDLEMSAVGIFTEN 2019
Till alla våra medlemmar (utom
hedersmedlemmarna) finns i detta nummer
inbetalningskort bifogat.
Observera att årsmötet 2018 höjde avgiften
för 2019 till 100 kr. För övriga familjen
oavsett antal är det oförändrat 10 kr och för
ungdomar upp t.o.m. 18 år är avgiften 25
kr (istället för 100 kr).
Vänligen meddela styrelsen ifall ni inte
längre vill vara medlemmar, så slipper vi
kosta på onödiga påminnelsebrev. Hör då
av er till nybroemmabodafk@yahoo.se

Hela styrelsen fanns på plats och inga
större beslut togs. Ekonomin är god och
följer budgeten. Medlemsantalet ökar i
långsam takt. Vi är nu 109 fullbetalande
(inkl. 2 hedersmedlemmar) samt 48
familjemedlemmar.
Göran Cedertorn ska visa bilder från Costa
Rica vid årsmötet 18/3 2019 i Johansfors.
Den inkomna posten bestod endast av
några utbytesexemplar av grannklubbarnas
tidskrifter.
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FAVORITER I REPRIS
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 5-88

NATURRESERVATENS DAG 4/9 1988
Naturreservatens dag genomfördes inte på den plats där det var tänkt. De inblandade
parterna (Nybro kommun, Emmaboda kommun, Skogsvårdsstyrelsen, vi, SNF m.fl.)
samlades den 18/8 i Örsjö bygdegård för överläggningar. Efter en häftig diskussion blev
det klart att flytta kampanjen från tänkta Huvudhultakvarns naturreservat till Lidahults
d:o. (p.g.a. översvämning). Lidahult är kanske intressantast på våren, då en vacker
blåsippsäng står i skrud. Som fågellokal är kanske inte Lidahult lika intressant. Här finns
dock stora lövträd med t.ex. nötväcka, större hackspett, mesar och bofink. Dessutom
finns korp i grannskapet.
Det blev emellertid en lyckad dag med mycket fint väder och många besökare, vilka fick
gå ett par tipsrundor. I den stora tipsrundan hade vi en fråga som var lite annorlunda. Vi
hade, i avsaknad av levande objekt, satt upp en spillkråka på en stolpe och på behörigt
avstånd fixerat en tubkikare mot den. Frågealternativen var svartkråka, spillkråka och
nötkråka. Detta vållade huvudbry för somliga.
Varje förening hade representanter som informerade och ett bord med reklam. Vi delade
ut Fågelbladet till intresserade, vilket nog kan resultera i fler medlemmar. I alla fall vet
fler naturintresserade att vi existerar.
Torgny Berntsson
EXKURSIONSRAPPORT

Ur Fågelbladet 4-98

EUROBIRDWATCH98
4 OKTOBER 1998 – Nybrovarianten
Det var mulet när vi samlades i Nybro, men ingen dimma som tur var. Vi var tre personer
som lämnade samlingsplatsen vid Folkets hus och for ut till kyrkstallarna i Madesjö.
Tomas Karlsson var vår ledare för dagen och han började med att ta oss över
Klockareängen. De månghundraåriga ekarna ger en speciell stämning åt platsen. Bland
våra första fågelarter fanns talgoxe, blåmes, grönsiska, rödhake och kungsfågel.
Vi trängde igenom en buskridå och spanade ut över Madesjöflyna som kring sekelskiftet
hade både jorduggla och svarttärna. Stora flockar med ringduvor flög över, säkert över
hundra totalt, vilket gjorde den till dagens vanligaste art. Däremot inte en enda
skogsduva, som annars finns i området. En sparvhök flög i trädtoppshöjd utmed bäcken
och den blev dagens enda rovfågel.
Vi bestämde oss för att ta ett varv runt Madesjöflyna och halvvägs ute flög det ljudlöst
över en flock med sädgäss. Gässen tillsammans med duvorna och höken var de enda tre
arterna som inte var tättingar i denna dags artlista. Trots detta fick vi en ganska
omfattande lista tack vare många tättingarter. Vi kryssade både hämpling och steglits, två
arter som blir allt sällsyntare i våra trakter.
Boskapen som var ute och betade visade ett avvaktande intresse för oss, men höll sig på
avstånd. I bortändan av flyna hoppade vi över ett dike för att gå i skogsbrynet i hopp om
någon gärdsmyg m.m. Den enda arten vi fick var korp, som dock var nära och bra.
Tyvärr kom vi på fel sida om elstängslet och fick leta efter ett ställe att krypa tillbaka.
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Åter i framkanten av flyna fikade vi på en kulle nära kyrkstallarna [numera känd som
bergklacken /Red.s anm.], med utsikt över lokalen. Några ytterligare arter som tillkom var
sånglärka, ängspiplärka, trädpiplärka, sädesärla och gulsparv. När vi ansåg oss klara
för dagen gick vi genom en lövdunge mot Klockareängen. Där fick vi se och höra
koltrast, björktrast, stjärtmes, entita, nötväcka, trädkrypare, bofink och grönfink.
Jag hade lovat att visa de förödande grävningarna i åfåran som gjorde att flyna inte
översvämmades i våras, så vi for mot järnvägskorsningen. Vi tittade på kanalen och
svängde in på Hagnebovägen när vi ändå var så nära. Här fick vi ett tillskott till artlistan i
form av pilfink. Det fanns också minst 7 råkor här, ovanligt många för Nybro. Med den
observationen hade vi sett alla Sveriges kråkfåglar utom lavskrika. Höjdpunkten och
slutpunkten blev 3 starar i vinterdräkt! Staren är en art som försvinner ut till kusten runt
1/7 och sällan ses kring Nybro efter detta datum. 32 arter stannade dagens lista på.
Ulf Edberg
REDAKTIONSRUTA

Ur Fågelbladet 4-08

NUMMER HUNDRA
Ja, då var vi där till slut, vid klubbens hundrade utgåva av Fågelbladet. Det har tagit 24 år
sedan starten och i början var utgivningen lite oregelbunden med 3 – 6 utgåvor per år.
Av dessa 100 nummer var Mats Hansson redaktör för de 52 första och undertecknad har
stått för de 48 senaste.
Mycket har avhandlats under årens lopp och det mesta har förändrats. Ändå känner man
igen Fågelbladet på något vis. Den största förändringen kommer med nästa nummer då vi
har tänkt att ändra formatet till vikt A3. På det viset blir Fågelbladet mer likt en tidning
med häftning i ryggen istället för som idag då det mer liknar ett häfte.
Med anledning av jubiléet innehåller det här numret 4 favoriter i repris. Håll till godo!
Förstasidans bild visar alla hittills utgivna nummer av Fågelbladet. De förvaras i klubbens
arkiv, som ständigt växer.
[…]
Nybro 14 november 2008
Ulf Edberg, redaktör

Framsidan på Fågelbladet nr 100, samtliga 99 nummer som dittills utgivits.
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INSÄNT FRÅN MEDLEMMAR
KERSTIN HEIDERSBACH

8 juni: Tranfamiljen med två ungar i vår vik i Buggehult. Vad jag aldrig hade funderat på
förut, är att tranor faktiskt kan simma! Här korsar hela familjen färdvägen.
(Ungarna verkar dock inte ha överlevt och jag undrar om havsörnen har med detta att göra.)

26: juni: En skogssnäppa kom till besök. Paret kommer gärna till vår strandkant men den här
gången kom en av dem (säkert hanen) hela vägen upp till huset och letade föda på gräsmattan.
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19 juni: Det är två stenknäckpar, som kommer till matningen i år. Den 19 juni dök första paret
upp med två ungar. Ungarna lyckades att bli matade på den smala kanten på de gungande
fröautomaterna.

Den 5 juni såg jag två tjäderhonor vid vägen. Den ena honan var mycket orolig och verkade
leta efter något, därför försvann de inte snabbt in i skogen. Det pep från minst fyra håll och
sedan såg jag en kyckling på en hög sten. Ungen pep och såg sig omkring och honan försökte
locka ner den. Efter ett tag fattade kycklingen mod och klev försiktigt ner.
___________________________________________________________________________
ETT KRYSS ÄR ETT KRYSS, MEN TVÅ KRYSS…
Örarevet är alltid värt ett besök, även så
denna brittsommardag! Vädret ser ut at bli
behagligt, sol, värme och svag sydlig vind.
Ingen tid att förlora, packa matsäck i
ryggsäcken, stoppa ner en extra tröja, man
vet aldrig. Och kikare.

Skönt att sträcka ut i den ljumma sjöbrisen.
Och här ska det komma en havsörn, min
hustrus besvärjelse – jo, det funkar ofta!
Men nu är det lugnt. Ryggvila med klarblå
himmel över alltihopa. När jag sätter mig
opp drar jag till mig kikaren som ligger på
det torra gräset, en mörk gestalt i stadig
flykt söderifrån närmar sig. Och, si! En
ung havsörn är på väg mot fastlandet
bortom de gamla skarvöarna längs östra
sidan revet.
–Var så god, säger hustrun. –Tack så
mycket!

Hustrun och jag parkerar bilen klockan
elva. Det börjar bra, en flock på 200
vitkindade sträcker strax över våra
huvuden. Snart ytterligare en flock med
100. Därtill några grågäss. Sen är det lugnt.
Halvvägs ut på revet blir det rast.
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När örnen försvunnit lägger jag tillbaka
kikaren i gräset, reser mig upp och tar jag
mig en titt runt om. Stora vita fåglar,
sångsvanar tänker jag, syns mellan tallarna
en halv kilometer bort, verkar vara på väg
att gå ner. Rafsar åt mig kikaren och får
under fem sekunder se tio (!) långsträckta,
kritvita gestalter med hägerhängande
vingslag och fladdrande plymer
majestätiskt försvinna bakom tallskogen….
Har aldrig sett nån ägretthäger men tvekar
inte, och efter en koll i fågelboken är jag
säker. Kryss i allsin dar! Vi drar oss över
revet åt väster för att eventuellt få syn på
dem igen, har de gått ner eller fortsatt sin
flykt söderut?!

raskare pling hörs, jag fortsätter stirra stint
där det rör sig. Jaa, där sätter de sig under
vippan, två hannar och en hona, det sötaste
man kan tänka sig. Efter några pling flyger
de sin väg längre bort i vassen. Ännu ett
kryss, en sån dag! I fågelboken konstateras
krasst att skäggmesen inte har nåt skägg
utan slokmustascher och är mera släkt med
lärkorna än med mesarna. Jaja, bara nu inte
nån klåfingrig taxonom hittar på att ändra
namnet!
Jag hinner upp hustrun och berättar de nya
bekantskaperna. Längre ut på revet hittar vi
lä, där vi kan njuta av vila och matsäck.
Den sydliga vinden är inte längre så ljum
och det känns skönt att ha den ryggen när
vi går tillbaka. Några ägretter ser vi inte
skymten av mer, men vi får syn på
skäggmesarna ytterligare två gånger innan
vi lämnar vassen.
Skönt är att kryssa, skönare att kryssa
tillsammans!

Jag stannar vi vassen och spanar, hustrun
fortsätter över kullen. Jag stelnar till när
jag hör ett ljud som jag känner igen men
bara hört på skiva. Ungefär som ett pling.
Kan det vara skäggmesar här? Jag spanar
rakt in i vassen, men inte får man väl syn
på en sån, så där utan vidare. Plötsligt ser
jag några vassvippor som ruskar på sig och

Hans Lundgren

PUFF
RESA TILL FINSKA UTÖ!
Jag kommer att presentera underlag m.m. i
samband med bildvisningarna i Emmaboda
10/12 2018 och i Nybro 28/1 2019 för att
vinna så mycket tid som möjligt och så att
så många som möjligt ska kunna följa med.
Utö (Fin) är en ny lokal i Europa som
under c:a 7 år levererat (igår) 306 arter
varav ett antal ej sedda i Sverige. Så vik ett
öra i kalendern under PÅSK för Finska
Utö.
Ring gärna om ni har frågor.
0734 12 00 77
Johnny Häggqvist
[Johnny har utlovat äkta
finsk sauna. /Red.s anm.]
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AKTUELLA OBSERVATIONER
FÅGELNOTES FRÅN EMMABODA
12/8 – 11/11 2018
Vädret. Brittsommarvecka! Precis vid
periodens början hade plötsligt lågtrycken
tagit över och fört in svalare luft över hela
landet - eller för årstiden mer normala
temperaturer än vi blivit vana vid denna
sommar. Välkommet regn föll de sista
dagarna i augusti. September blev något
varmare än normalt, speciellt inledningen
och kring månadens mitt, men därefter
följde kyligare vindar bakom höststormen
”Knud”. Oktober kommer vi väl att minnas
för den sköna Brittsommarveckan 10 – 17e. Temperaturrekord för månaden slogs på
flera stationer i landet. Törn var badbar
med nästan 20 grader i vattnet men då
gällde det förstås att ta sig förbi
stenskravlet vid de nya stränderna – ”sjön
har vi aldrig nånsin sett så låg”, sa många
då. Sista oktoberveckan var tvärtom riktigt
kylig med snöblandat regn på höglandet.
Milt och fuktigt väder inledde november
med morgondimmor som kunde ligga kvar
långt fram på dagarna. Det var ett högtryck
över Sydosteuropa som drog upp den
varma luften och styrde bort lågtrycken
från Atlanten.

Två ägretthägrar höll till i Hörnsjön den
3-5/9 och kunde ses bekvämt från vägbron
i Vissefjärda. Sex ljungpipare sträckte
mot SV över Skäveryd den 9/9. Många
turkduvor fanns hela perioden vid
Opalstigen i Emmaboda, 12 ex som mest.
Och i Långasjö en liten grupp fasaner som
ibland var ute på promenad i samhället.
Fyra tuppar och en höna, en lite märklig
konstellation, ättlingar till Torsten tänkte
någon.
En pilgrimsfalk flög förbi Guttamåla i
Vissefjärda på periodens första dag. Två
bivråkar på sydsträck vid Skäveryd den
7/8 (förra perioden), en passerade här den
16/8 och två den 19/9 som är ett relativt
sent datum hos oss. Vid klubbutflykten den
18/8 sågs blå kärrhök, därefter en den 16e och 23/9. Alla honfärgade och vid
Skäveryd. Fler stenfalkar än vad vi
normalt ser, första vid Flaken 28/8 sedan
Skäveryd 16-19/9 (3 ex), slutligen 2-e, 4-e
och 7/10.
Så till tornfalkarna. Det började med två
ensamma fåglar som sågs från
skådarplatsen i Skäveryd den 9-e och 13/9.
Sedan följde 5 ex den 16-e, redan det en
bra notering. Vid Hörnsjön sågs 4 ex dagen
därpå och åter till Skäveryd som levererade
nästa otroliga 27 ex den 19/9! Nästa dag
där 8 ex och 12 ex den 22/9. Falkarna
siktades vanligen på långt håll i nordost,
passerade sedan Storemaden efter oftast
bara korta födosök, sedan bort mot söder
eller sydväst. Personalen var noga med att
följa varje fågel för att man verkligen
skulle se att de säkert drog vidare och inte
var rundflygare som återkom. Tornfalkens
dag spikades därmed i vår skådarhistoria!
Många platser i södra Sverige rapporterade
också höga siffror dessa dagar, bl. a.
dygnsrekord i Falsterbo. Sista obsen i

Fåglarna. Tornfalkens dag i Skäveryd!
Redan i slutet av förra perioden hade
svaldraget över Storemaden i Skäveryd
kommit i gång storartat och fortsättning
följde. Årets topp inföll troligen omkring
den 20/8. Inslaget av hussvalor kunde
vissa dagar vara mycket stort fram till 2/9
när de möjligen överträffade de annars helt
dominerande ladusvalorna. I denna
imponerande ström av svalor plockade
uppmärksamma skådare ut backsvalor vid
minst fem tillfällen, mest enstaka, men
dock 4 ex från förra perioden (7/8). Även
tornseglare hängde med i lufthavet, hela
40 ex passerade på en dryg
förmiddagstimma den 16/8.
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Skäveryd var 4 ex den 23/9 och en
förbiflygande vid Furs bro sent på
eftermiddagen samma dag.

Några sista obsdatum utan lokalangivelse:
tornseglare 22/8, buskskvätta och
törnskata 7/9, lärkfalk och hussvala
23/9, lövsångare och stenskvätta 25/9,
ladusvala 2/10, sädesärla 17/10. Och
säsongsförsta: varfågel i Skäveryd den
24/9. Sågs även dagen därpå men därefter
bara ett par gånger i början av november.
Sidensvansar i Emmaboda den 14/10.

Två fjällvråkar visade sig i Skäveryd den
10/10, en 19/10 och tursamt just under
Smålandstävlingen 3/11 en i Grämnamåla.
Den 7/10 lyfte en kungsörn från en
trafikdödad rödräv vid Plaggebo. Två ex
observerades den 3/11 lagom till tävlingen,
en i Kårahult, Algutsboda, och en nära
Långasjö. Dessa tre örnar betecknades som
”3K” dvs nästan subadulta. Havsörnar
finns rapporterade från 22/9 till 3/11, bl.a.
3 ex i Skäveryd den 1/10, eljest mest vid
sjöar som Getasjön, Löften och Ödevaten.
En flock hämpling, 12-15 ex, höll till på
Storemaden ihop med andra finkfåglar i
mitten av september.

[På periodens sista dag fanns en
smalnäbbad nötkråka på Opalstigen i
Emmaboda. /Red.s anm.)

Rapporter/observationer från: Birgitta
Albertsson, Torgny Berntsson, Göran
Cedertorn, Ulf Edberg, Rodney Foucard,
Kerstin Heidersbach, Rolf Jansson, Odd
Johnsson, Dan Jonasson, Gerd Jonsson,
Bengt Karlsson, Ingemar Karlsson, Marina
Magnusson, Lalla Roy, Wolfgang Stein,
Oskar Vartiainen m.fl.

Sädgäss, sträckande eller rastande, är en
mindre vanlig syn hos oss men 21 ex flög
mot väster vid Skäveryd den 10/10.
Vitkindade gäss passerade i mitten av
oktober, största flocken var 350 ex över
Hörnsjön den 12/10.

Jan Bertilsson

NOTERINGAR FRÅN NYBRO
1/8 – 31/10 2018
Endast 21 fynd visas på Artportalen om
man söker efter anmärkningsvärda fynd
från den aktuella perioden. Det måste vara
något slags bottenrekord. Då gäller hela 10
av dessa fynd dessutom tjäder, som inte är
det mest exklusiva vi har.

Tre arter som däremot får klassas som
exklusiva är kungsörn (ett fynd av 1 ex i
Nybro centrum 11/9), rödstrupig piplärka
(1 ex sträckte lockande söderut över
Linnéasjömaden 2/10) och brandkronad
kungsfågel. Den sistnämnda har under
våren hållit till i Rismåla, kanske var det
samma individ som 26/10 hittades i ett
meståg söder om Pukevallen, men arten
expanderar kraftigt norrut, så det kan ha
varit en helt ny individ. I så fall Nybros 3e.

Tjäderfynden fördelar sig med fyra från
Hornsö Ekopark och resterande sex från
området kring Smedjeviks naturreservat.
Några av fynden gäller årsungar, bl.a. 3
hönor och 1 tupp 10/8 i Råsemåla.

Ett av fynden i urvalet gäller häckning. Det
var en familj med storlommar som sågs i
Stensjön/M 16/8. En årsunge och 2 vuxna
lommar var det.

Nattskärra kommer med i Artportalens
urval. Det är ju inte heller någon särskilt
exklusiv art och det enda fyndet i perioden
(Ö Bondetorp 21/8) är inte särskilt sent
heller. Tvärtom så brukar många fler fynd
hittas i mitten av augusti normalt sett. 2018
har varit magert på många sätt.

Hela tre olika inlandsfynd var det i
perioden och det hör inte till vanligheterna
minsann.

22

Först hördes en ivrigt lockande kustpipare
sträcka söderut över Ö Bondetorp 13/8.
Sen sågs en smålom i västra delen av
Skärsjön 22/8 och slutligen sträckte 100
prutgäss västerut över Idehult 16/10.

Östgötagatan 20/10 och
bergfink 25 ex i Ö Bondetorp 20/10.
Avslutningsvis så den utlovade fenologin,
det i form av några sista-datum.
Tornseglare 10/8, hussvala 21/8,
törnskata 28/8, lövsångare 2/9,
trädpiplärka 15/9, ladusvala 16/9,
buskskvätta 17/9, svart rödstjärt 20/9,
ärtsångare och svarthätta 23/9,
stenskvätta och sädesärla 28/9, rödstjärt
4/10, taltrast 4/11 och rödvingetrast 6/11.

Kvar är nu två fenologifynd, d.v.s. ovanligt
sena fynd för årstiden. En sen näktergal
lockade i snåren vid S:t Sigfridsån i
Svartbäcksmåla 7/9 och en sen rödstjärt
födosökte i Kulla, Flerohopp, 4/10. Det var
en årsunge och dessa är oftast kvar senast.
Rekordet är från 18/10 2013. Mer fenologi
längre fram i texten.

Allra sist några första-datum. Gråsiska
15/9, bergfink 19/9, fjällvråk 7/10,
sidensvans 17/10 och varfågel 4/11. Ingen
strömstare har setts sedan i maj.

Inga flockar var stora nog för att ta sig
igenom rrk:s urvalsmall. Några
rekordnoteringar kommer ändå här:
koltrast 25 ex i Högebo 10/8,
ladusvala >40 ex i Spaksmåla 21/8,
sädesärla ca 60 ex vid Stensjön/M 3/9,
trana 20 ex på sydsträck över Nybro 5/9,
grönsiska 100 ex i Ö Bondetorp 17/9,
storskarv 25 ex över Nybro 24/9,
stare 50 ex i S:t Sigfrid 28/9,
ängspiplärka >50 ex i Madesjö 7/10,
vitkindad gås 250 ex sträckte över Ö
Bondetorp 13/10 och Idehult 16/10,
ringduva 70 ex i Madesjö 13/10,
björktrast 75 ex i Madesjö 13/10,
sidensvans 100 ex mellan Villagatan och

Rapportörer: Per Ahlgren, Albin
Andersson, Majlis Bergman, Stefan Björn,
Bosse Carlsson, Göran Cedertorn, Aron
Edman, Douglas Gustafsson, Jonas Hedin,
Anders Helseth, Derrick Häggqvist,
Johnny Häggqvist, Daniel Johansson,
Jörgen F G Johansson, Ghia Krantz, Lars
Lidberg, Stig Ljungdahl, Ronnie
Nederfeldt, Olof Persson, Detlef Singer,
Niklas Westermark m.fl.
Ulf Edberg

Gulärla mellan Börsryd och Simontorp 23/8.

Foto: Stig Ljungdahl
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I samarbete med

AKTIVITETER

www.
studieframjandet.se

VINTERN 2018-2019
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. Samlingsplatser 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.

över hela vårt område, sen jämför vi vilken
kommun som har hittat flest. Torgny
Berntsson (070-53 50 864) tar emot
anmälningar och delar upp lokalerna i
Emmaboda. Ulf Edberg (0481-159 23) tar
emot anmälningar och delar upp lokalerna
i Nybro. Föranmälan senast 11/1.
Mån 28 jan Bildkväll i Nybro
Alla medlemmar får ta med sig bilder från
2018. Max 20 bilder var på en USB-sticka.
Vi håller till i Nybro scoutstuga vid
Flyebodammen och börjar vid 19.00.
Samåkning från Runes på Stenvägen i
Emmaboda vid 18.30. Klubben bjuder på
fika. Välkomna!

Lör 1 dec Stora Rör
Vi hoppas på bra sikt och något drag i
Kalmarsund. Vi kanske även besöker
Färjestaden, Beijershamn eller Kalmar.
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.

Lör 9 feb
Öländska hamnar
Vi besöker några isfria ställen och hoppas
på bl.a. alfågel och salskrake. Samling i
Emmaboda 08.00 och i Nybro 08.45. Åter
kring lunch. Ulf Edberg är ledare.
Föranmälan senast 7/2.

Mån 10 dec Bildkväll i Emmaboda
Alla medlemmar får ta med sig bilder från
2018. Max 20 bilder var på en USB-sticka.
Vi håller till i Emmaboda Folkets hus i
lokalen Glasblåsaren och börjar vid 19.00.
Samåkning från Mekonomen i Nybro vid
18.30. Klubben bjuder på fika. Välkomna!

Tis 19 feb
Sportlovsaktivitet
Holkbygge i Johansfors skola med Torgny
Berntsson 09.00-13.00.

* * * 2019 * * *
Mån 18 mars Årsmöte
Boka detta datum redan nu. Tid och plats
anges i kallelsen i Fågelbladet 1-19 som
utkommer runt förste mars.

Sön 13 jan Strömstarederby
Årets första exkursion är en klassiker vid
det här laget. Vi letar efter strömstarar

SPONSOR
VI HAR FÅTT TRYCKNINGEN AV
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