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Vingpennan nr 1 2022 sid 2

Snart ropar ugglorna i skogen och sedan dröjer det inte förrän mesarna 
sjunger i och morkullan drar stilla kvällar över skogsbrynet. Sedan kommer 
våren på riktigt med värme, blommor och sjungande sångare. Ja, det är en 
härlig tid vi har framför oss. Ni som vill ha sällskap av likasinnade ut i 
markerna är välkomna på Tingsryds fågelklubbs utflykter. Många av 
aktiviteterna vänder sig särskilt till er, som är nyfikna på vad det är så 
speciellt med just fågelskådning. Ni som är ”varma i kläderna” ärt förstås 
också välkomna!  

Vår hemsida finner du på: www.kofnet.org/tfk 

Redaktion:  Jan Borgehed, Urshult, tel. 073-021 43 34 
Peter Karlsson, Tingsryd, tel. 070-624 29 98 

Tingsryds fågelklubbs styrelse: 
Ordförande  Peter Strömberg 070-273 30 25
Sekreterare  Jan Borgehed  073-021 43 34
Kassör Anders Borgehed 076-547 00 43
Medlemsansvarig Carina Widenstedt 073-366 74 81
Ledamot Johnny Carlsson 070-581 59 03
Ledamot Göran Eriksson 076-173 38 08
Ledamot Oliver Olsson  072-964 70 38
Ledamot Krister Carlsson 070-673 35 98
Ledamot Peter Karlsson  070-624 29 98
Webmaster Roland Ylvén  070-250 41 47

socken, kommun eller landsdel på mycket kort tid. Rapportörer kan både 
allmänhet och yrkesverksamma biologer inom området vara. På så sätt 
bidrar vi till möjligheten att utveckla ett gott naturvårdsarbete både lokalt 
och nationellt. 
Du måste skapa ett konto för att bli rapportör. Gå in på Tingsryds 
fågelklubbs hemsida www.kofnet.org/tfk så finns där vägledning hur det 
går till. 

Det finns alltså anledning att återkomma med analyser och 
presentationer av enskilda områden, enstaka presentationer av fågelarter 
eller familjegrupper inom fågelvärlden. 

Du som läst detta och tycker det är intressant. Sedan 1980 finns Tingsryds 
fågelklubb, som gärna ser dig som medlem. Föreningen vänder sig till hela 
Tingsryds kommun. Gå in på vår hemsida och du läs. 

Jan Borgehed 

Sid 19 
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Snart ropar ugglorna i skogen och mesarna sjunger. Stilla vårkvällar flyger 
morkullan över skogsbrynen. Sedan kommer våren på riktigt med värme, 
blommor och allehanda sångare. Ja, det är en härlig tid vi har framför oss. Ni 
som vill ha sällskap av likasinnade ute i markerna är välkomna på Tingsryds 
fågelklubbs utflykter. Många av aktiviteterna vänder sig särskilt till er, som är 
nyfikna på vad som är speciellt med just fågelskådning. Ni som är ”varma i 
kläderna” ärt förstås också välkomna! 
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 Vårprogram 2022 sid 3

Årsmöte, söndagen den 20.3 
Vi har skjutit lite på årsmötet för att ha större chans att genomföras, med 
tanke på coronan.  
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det god fika och bildvisning av 
vår nya styrelsemedlem Peter Karlsson. 
Lokal: Urshultsparken, kl. 18.00. 
Kontaktperson: Peter Strömberg, Jan Borgehed 

Uggleutflykt, fredagen den 25 mars 
Förra årets uggleutflykt var populär med över 25 deltagare. Vi åkte i två 
grupper åt olika håll. Det gav flera hoande kattugglor och en fin liten 
sparvuggla som visslade flitigt i skymningen långt inne i skogen. 

Vi kör samma recept i vår. Samlingen sker på två platser. Ni kör till den 
plats som passar er bäst. Dels täcker vi ett större område, dels blir vi 
mindre grupper vilket gynnar lyssnandet och är praktiskt med tanke på 
parkeringar. 
Möjliga ugglor är: pärluggla, sparvuggla, hornuggla, kattuggla och 
lappuggla. 

Samling 1: Tingsryds kyrka, kl. 18. Kontaktperson Johnny Carlsson 
Samling 2: Norraryds camping, kl. 18. Kontaktperson Göran Eriksson 

Varma kläder, kvällsfika.

Ölands södra udde, Tåkern och Kvismaren. Någon sådan lokal av sådan 18 
rang finns inte i Urshult, dit fåglar och fågelskådare söker sig, men vi har 
många små pärlor som vi kan besöka. Åsnen har många platser som är väl 
värt ett eller flera besök under hela året, t ex Hackekvarn, Norra- och Södra 
Sirköbroarna, Ingelsund, Ällenäs, Borgön, Munkanäs och 
Hunshultsreservatet. Trakterna nere vid Mien har en vacker natur och är 
ännu lite outforskade när det gäller fågelfaunan. Rössjön, Örnhultasjön, 
Trehörnasjön, Ulvsjön, Mellansjön, Sörsjön och Arasjöarna ligger som ett 
pärlband från norr till söder. Här kan man finna brun kärrhök, lärkfalk, 
enkelbeckasin, vattenrall, trana, rörsångare m.fl. fåglar. Ner mot Yttre 
Hätteboda och Mien finns ännu kvar en del äldre barrskog, som välkomnas 
av gammelskogsberoende arter som tjäder, tofsmes, talltita och svartmes. 
Granskogarna är annars unga, ensidiga och fattiga på fåglar och flora. 
Däremot hyser socknen en hel del ädellövskog som om den bevaras och 
brukas med försiktighet ger variation i fågelfaunan. 

Särskilt bra sträcklokaler, under våren har dels södra viken vid Urshults 
samhälle och dels Hökarviksudden öster om Grimsvik visat sig vara. Här har 
vi ornitologer upptäckt, under det senaste årtiondet, att ett tidigare i stort 
sett okänt fågelsträck sker av nordliga och marina arter när de sträcker från 
västkusten till östkusten och sedan drar vidare norrut. Det är arter som t ex 
smålom, vitkindad gås, prutgås, mindre sångsvan, ejder, bergand, alfågel, 
svärta, sjöorre, silvertärna, kustsnäppa, myrspov och kärrsnäppa. Det är 
spännande april- och majdagar att stå här på lämpliga platser! 

Avslut 
Det här ger bara en översiktlig bild av fågelfaunan under de senaste 50 
åren i Urshults socken. Som sagts finns numera mycket material 
dokumenterat vid webbplatsen Artportalen, www.artportalen.se. Det är 
ett exempel på ny teknik som ger oss goda möjligheter att rapportera, inte 
bara fåglar utan också blommor, insekter, däggdjur m.m. över hela landet. 
Det fina är att det samtidigt går att sålla ner alla miljoner (50 miljoner 1.1 
2016) inrapporterade observationer till varje liten lokal,     18 
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Vårfågelutflykter  4
Vårfågelutflykterna varannan tisdagskväll passar alla, särskilt er nybörjare! 
Vi har hållit på i över 25 år med aktiviteten och vi besöker olika fina 
naturområden mellan kl. 18.00 – ca 21.00. 
Samling sker vid nya Ekenkajen i Urshult. Ta med kvällsfika och om du har 
kikare och fågelbok. Erfarna ledare är alltid med. 
Datum i vår: tisdagarna 5.4, 19.4, 3.5, 17.5, 31.5. 
Ansvariga ledare: Göran Eriksson, Jan Borgehed och Peter Strömberg 

Hökaviken – en given skådarlokal: 
Det här är ingen vanlig föreningsaktivitet, men en aktivitet blir det om du 
infinner dig på Hökaviksudden lördags- eller söndagsförmiddagar. Chansen 
att det står någon erfaren ornitolog här är stor, men ingen garanti ges. 

Under april och maj finns här chanser att se många lite ovanliga arter och 
särskilt marina arter som vanligtvis inte ses i vårt område. Det kan vara lite 
knepigt att hitta ner, men ring till någon i styrelsen så får du en 
vägbeskrivning. Kort sagt så ligger den ca 1 km NV om Grimsvikkorset på 
Jätvägen, mellan Urshult och Jät. 

Efter inventeringen 2008 resonerar författarna över vad dessa negativa 
förändringar kan bero på. De nämner följande möjliga orsaker, sjöns  17 
varierande vattennivåer under häckningstid, försämrat siktdjup sedan 1971, 
eventuella blyförgiftningar, kvicksilver i botten segmenten, båttrafiken och 
friluftslivet. För att följa upp förändringarna föreslår de en ny inventering av 
småöarna med inriktning på storlommen, studier av halten tungmetaller i 
dykande fiskätande fåglar samt uppföljning av måsfåglar med focus på 
häckningsplatser. Vi vet också att fiskgjusarna varit utsatta för äggtjuvar visa 
år. 

Nu är inte allt nattsvart, det finns många arter som behåller sin numerär, 
andra ökar och det har under samma tid tillkommit nya häckande arter i 
socknen. Tre arter som har återvänt som häckfåglar är gladan, havsörnen 
och grågåsen. Nya arter är mindre flugsnapparen, gransångaren, sångsvan, 
storskarv och svart rödstjärt. Storskarven är omdiskuterad och har efter 
stark ökning vid östersjökusten börjat kolonisera också södra Sveriges större 
insjöar. I Åsnen häckar 20–40 par årligen och antalet har stabiliserats liksom 
i Salen i Alvesta kommun. Under vår och höst sträcker många skarvar över 
trakten. Av våra mer vanliga fåglar har bl.a. följande arter ett ökande 
numerär: stenknäck, blåmes, talgoxe, nötväcka, svarthätta, forsärla, större 
hackspett, skogsduva och ringduva. De arter som har uppmärksammats 
mest i sin expansion är tranan, grågåsen och gladan. 

Länsstyrelsens naturvårdsenhet arbetar ständigt för att trygga värdefulla 
biotoper. 2018 fick vi Sveriges 30:e nationalpark i och med att ett område i 
västra Åsnen avsattes. Området delas mellan Tingsryds och Alvesta 
kommuner. Flera naturreservat i socknen har bildats under senare år varav 
de flesta finns i Åsnen. När avverkningar och återplanteringar sker gynnas 
lövskogen på Åsnens öar och stränder. De nyaste tillskotten är ett reservat 
som omfattar öarna Fårarm och Risö. Det finns således även positiva 
trender i vår lilla del av världen. 

Fågellokaler Urshults socken   17 
Kända fågellokaler finns det många i landet som t ex Hornborgarsjön, 
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naturområden mellan kl. 18.00 – ca 21.00.
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Datum i vår: tisdagarna 5.4, 19.4, 3.5, 17.5, 31.5.
Ansvariga ledare: Göran Eriksson, Jan Borgehed och Peter Strömberg
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   Urshults fåglar sid 16 
I hembygdsföreningen gamla Urshults årsbok, Urshultskrönikan 2019, finns en 
artikel om Urshults fåglar som undertecknad skrivit. Nedan följer del 3 av 
uppsatsen, vilket är slutet på artikeln. Urshultskrönikan kan köpas i Urshults 
sockenstuga mitt emot kyrkan. 

Del 3 
När jordbruken lagts ned eller rationaliserats har utformningen av de öppna 
jordbruksmarkerna betytt sämre häckningsmiljö också för jordbrukets fåglar. 
Arter som gulsparv, tofsvipa, storspov, sånglärka, hussvala, trädlärka och 
stenskvätta är några av de arter som minskat eller helt försvunnit från Urshult 
socken. 

Åsnen utgör inget undantag när det gäller ett minskat antal häckande 
individer. Två heltäckande inventeringar har genomförts, en 1976 och en 2008 
av Länsstyrelsen Kronoberg. Samtidigt har fiskgjusebeståndet följts upp vart 
femte år sedan 1975. Då har också kläckta ungar ringmärkts. Resultatet är 
oroande. Vid den senaste inventeringen 2008 visade sig att antalet häckande 
sjöfåglar var 44 % lägre än 1975. Däremot hade antalet häckande arter ökat. 
Arter som har minskat i Åsnen är bl.a. drillsnäppa, gråtrut, fiskmås, fisktärna 
medan gräsand, grågås och knipa ökat. Det mest oroande är att antalet 
häckande par fiskgjuse mer än halverats under de tio senaste åren, från 48 
par 2008 till 23 par 2018 och antalet storlommar minskat från 70 par 1975 till 
34 par 2009. Det svårförklarliga är att trenden i landet i övrigt inte är negativ. 

  . 

Big Sit Söndagen den 8 maj   5 
Vi har deltagit med minst ett lag de seanste åren av ”tävlingen” Big sit. 
Metoden ser ut som följande, att från en punkt på 10×10 meter ska man 
försöka se och höra så många fågelarter som möjligt. Var och en får 
bestämma själv hur länge man står och hur mycket tävling man gör av 
det. Vare sig det är 30 minuter eller sex timmar, bara man har anmält sig 
så är man med. 

Anders Borgehed organiserar det hela och han ger mer exakta regler för 
vad som gäller. Ni behöver inte stå själva. Fråga Anders så du kommer 
med i ett lag med någon erfaren ornitolog. Många föreningar i landet är 
med i Big Sit och resultatet redovisas i Smålands ornitologiska 
föreningens tidskrift Milvus och på deras hemsida, www.kofnet.org. 

Nattskärra, kvällsexkursion fredagen den 3 juni
Vi har de senaste åren kunnat glädjas åt att antalet sjungande 
nattskärror ökat i försommarnatten. Vi hade oförglömliga exkursioner i 
nattskärrans marker på 1980- och 90-talet och nu är det dags igen. Vi 
samlas vid Södra Sandsjö kyrka och därifrån kör vi ut i skogsmarkerna 
sydost om kyrkan. Ta med myggmedel, det kan behövas! 

På hemvägen kan de som har lust följa med till Idemåla för att uppleva 
belysning på lakan för att locka nattfjärilar. Något extra spännande!! 

Samling: Södra Sandsjö kyrka, kl. 21.30 
Ledare: Johnny och Krister Carlsson 
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 Skäggdoppingar vid Jätfjorden sid 6 

Sedan vi bosatte oss i Esbjörnamåla 2008 har jag skådat en hel del fågel nere 
vid Jätfjorden som ju är Åsnens östra del. I den här artikeln berättar jag om 
skäggdoppingens förekomst mellan 2008 och 2021. Intresset har varit mest 
inriktat på vårsträcket av flyttande nordeuropeiska fågelarter men vi har 
också följt flockar av storskrakar som rastar på hösten. Besöken sommartid 
har varit mer sparsamma, likaså vintertid, särskilt om isen har lagt sig på 
sjön. 

En av de fågelarter som rastar regelbundet vid sjön är skäggdoppingen. Den 
häckar vid sjön i litet antal och vi har bara gjort två iakttagelser i de södra 
delarna av fjorden under de tre sommarmånaderna. Vid en inventering 2009 
anges 63 par i hela Åsnen. Vid en mer begränsad inventering 2020–2021 
anges ungefär tjugo individer vilket pekar på en tillbakagång. Åsnen 
inventerades även 1976 och då bedömdes 282 par häcka vid Åsnen. Det 
tycks alltså vara en kraftig tillbakagång som skett de senaste dryga fyrtio 
åren. 

som är till för att stänga ute människor från mark där allemansrätten 
gäller får sättas upp. Är du tveksam kan du kontakta Länsstyrelsen och 
fråga. Sätter markägaren upp skyltar för att stänga ute allmänheten, typ 
”Privat mark”,” Ej obehöriga” och liknande krävs tillstånd av kommunen. 
Det finns undantag, t ex skyltar som uppmärksammar fara. Främst 
handlar det om områden som skyddas genom brottsbalken t ex tomt, 
plantering eller särskild skadekänslig mark. Ta inte bort felaktigt uppsatta 
skyltar. Det gör kommunen.  

Allemansrätten kring hemfridszonen 
Grundregeln är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark 
så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får 
inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen 
(tomten). Tomten är ofta avgränsad med staket, häck eller dylikt, men 
det finns tillfällen då det kan vara svårt att avgöra. Använd då ditt förnuft 
och tänk dig hur du själv skulle reagera om du bodde i huset. Bättre att ta 
en omväg än att riskera att störa. 

Allemansrätten på vatten 
Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid 
stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i 
båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen och naturen är detsamma 
som på land. Inte störa, inte förstöra. 

Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför tomt finns 
det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger 
bryggan inte blir hindrad från att använda bryggan. 

Generellt strandskydd gäller. Allmänheten har tillgång till stränder. Syftet 
är att ge allmänheten tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor och 
växtliv. Undantag finns förstås, t ex när tomten går ner till sjön. 

Obs! Naturreservat och nationalparker har ofta begränsningar vad gäller 
allemansrätten.                                 15 

Vill du fördjupa dig i ämnet så googla vidare!   /Jan Borgehed 
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  Allemansrätt -Allemansskyldighet 14 
Grundregel: Inte störa – inte förstöra
Det finns minst två skäl till att skriva några rader om Allemansrätten och 
Allemansskyldigheten. Dels har friluftslivet ökat markant under 
coronapandemin, dels har antalet förbudsskyltar m.m. ökat kraftigt, särskilt 
runt Åsnen. Jag tror att vi i fågelklubben som varit ute under lång tid i våra 
marker visar hänsyn både till naturlivet och markägarna. Ändå har många av 
oss varit med om kränkande situationer, t ex när vi blivit stoppade eller 
ifrågasatta när vi är ute för att lyssna på ugglor eller andra ljud i natten. Att bli 
ifrågasatt när vi går längs stränder, bilvägar eller står och spanar från en 
brygga händer också. Och visst händer det att friluftsfolk beter sig olämpligt, 
tex inte stänger grindar efter sig eller klampar in på privata tomter eller kör 
på enskilda vägar med bil trots att skyltar finns uppsatta. Kort sagt bör både 
markägare och friluftsfolk känna till de regler som gäller. 
Jag läste Naturvårdsverkets information om vilka regler som gäller och 
försöker här reda ut några av dessa. Allt är inte svart eller vitt, så allmänt 
bondförnuft får också gälla om vi ska kunna samsas ute i naturen. 
Ett tips! Som privatperson behöver du aldrig besvara ett otrevligt mail. Gör du 
det fortsätter vanligen otrevligheterna! 

Vägar
Förutom skyltar som förbjuder motorfordonstrafik på enskild väg (väg som 
bekostats av markägarna) får inte markägare sätta upp andra skyltar som 
avvisar allmänheten från områden av betydelse för friluftslivet utan att ha 
tillstånd av kommunen. Även hemmagjorda skyltar och bommar på enskilda 
vägar gäller. 

En svårighet som särskilt gäller oss fågelskådare är att det ofta är svårt att 
finna platser att parkera bilen på när det är dags att använda apostlahästarna. 
Det som gäller när det handlar om parkering av bilen vid allmänna vägar är att 
inte stå i vägen för andra och att inte skada marken.
Vägar som byggts med statsbidrag ska normalt hållas öppna. 

Att vandra i naturen 
Du har rätt att passera stängsel där allemansrätten gäller. Inga stängsel 

Från ungefär mitten på mars rastar skäggdoppingar vid Jätfjorden. Oftast är 
det endast några få individer men 22 mars 2009 sågs 60 exemplar och 13 
mars 2017 sågs 35 skäggdoppingar. I april ses också normalt ett litet antal 
skäggdoppingar men större ansamlingar har varit 25 exemplar den 1 april 
2009 och 20 ex den 9 april 2013. Under maj har endast enstaka 
skäggdoppingar setts. 

Inte heller september månad ger många fynd av arten. Den är inte ens årlig 
men i oktober sker en ordentlig ökning av antalet, särskilt efter mitten av 
månaden. Det största antalet är 35 exemplar den 25 oktober 2013. Under 
november är största antalet 75 skäggdoppingar den 21 november 2013 och 
46 exemplar den 2 december 2020. I mitten av december har de flesta 
försvunnit men 11 individer den 29 december 2015 visar att vid enstaka 
tillfällen kan de dröja sig kvar om det är öppet vatten. 

Diagrammet visar maxantalet skäggdoppingar under höstarna år för år 
sedan 2008. Det går inte att se någon klar tendens men det är intressant 
att skäggdoppingen rastar i så pass stora antal i Åsnen. Vi besöker ibland 
andra delar av sjön och där ser vi också skäggdoppingar på hösten. Man 
kan undra hur många som finns i sjön totalt. Det kanske numera finns 
flerdoppingar än storskrakar? 

En observation har gjorts i januari.  Sid 7 

Roland Ylvén 
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2009 och 20 ex den 9 april 2013. Under maj har endast enstaka 
skäggdoppingar setts. 

Inte heller september månad ger många fynd av arten. Den är inte ens årlig 
men i oktober sker en ordentlig ökning av antalet, särskilt efter mitten av 
månaden. Det största antalet är 35 exemplar den 25 oktober 2013. Under 
november är största antalet 75 skäggdoppingar den 21 november 2013 och 
46 exemplar den 2 december 2020. I mitten av december har de flesta 
försvunnit men 11 individer den 29 december 2015 visar att vid enstaka 
tillfällen kan de dröja sig kvar om det är öppet vatten. 

Diagrammet visar maxantalet skäggdoppingar under höstarna år för år 
sedan 2008. Det går inte att se någon klar tendens men det är intressant 
att skäggdoppingen rastar i så pass stora antal i Åsnen. Vi besöker ibland 
andra delar av sjön och där ser vi också skäggdoppingar på hösten. Man 
kan undra hur många som finns i sjön totalt. Det kanske numera finns 
flerdoppingar än storskrakar? 

En observation har gjorts i januari.  Sid 7 

Roland Ylvén 
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Större piplärka vid Lidhemsområdet   8 
Johnny och jag åkte en sväng upp till Lidhem på morgonen. Där parkerar vis 
om vanligt vid ”kurvan”. Roland var redan här. Han hade kommit strax innan 
oss. Vi spanade lite från kurvan först, såg en jagande sparvhök. Sedan gick vi 
över stubbåkern ner mot båtplatsen. Under promenaden såg vi bl.a.  
hämpling ca 25 ex, sånglärka > 30 ex, ängspiplärka 6-7 ex.

När vi kommit ut till båtplatsen och stått där en stund kom Greger Lejonhuvud 
ner till oss och pratade lite. 

Strax innan kl. 10 får jag syn på en fågel komma flygande lågt över 
strandängen norrifrån. Tar av någon anledning in den i handkikaren och följer 
den, ser att det är en piplärka och får höra ett lockläte ”schrep” och reagerar 
direkt. 

Den kommer rakt över oss, låter en gång till, och jag ser den långa stjärten, 
ljusa beigea undersidan och kraftiga näbben. Ropar – större pip!!! Johnny och 
Roland får också in den och vi följer den med den djupt bågiga flykten. Den 
fortsätter rakt mot SSV och stiger upp över skogen och försvinner. 

Ja, så kan det gå till ibland! Skulle ropat lite tidigare men ”processorn” är inte 
lika snabb som tidigare. 

Bifogar ett par bilder på en flygande större piplärka som jag fotograferade på 
Öland hösten 2012. Det blev inga bilder på fågeln vid Lidhem tyvärr. 

Krister Carlsson 

TFK:s hemsida, www.kofnet.org/org      sid 13 
Här nedan ser ni en skärmdump av vår hemsidans översta del. Från 
ingångssidan kan du nå fågelinformation från vår kommun, från regionen 
och ut över hela världen. Du väljer! 

Lite av hemsidans innehåll: 
Den översta raden består av sex mörkblå rektanglar med olika innehåll. 
Trycker du på någon av dessa får du fler valmöjligheter att gå vidare med . 

Fortsätter du ner på sidan så finns många fler valmöjligheter. Några av 
dessa är  

• Aktuell information
• Ornitologisk forskning
• Fågelholksbygge
• Etiska regler för fågelskådare
• Kronobergs ornitologiska förening
• Fågelfoton mm mm

För mig är det naturligt att kolla Skåda hemma – dagens observationer 
innan jag drar ut i fält. Då vet man vad som är på gång i fågelmarkerna. 

Gå in på www.kofnet.org/tfk och testadig fram. Ett naturligt val!
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  bemästra men kan skapa snygga siluetter. Glöm inte fågelboken och ett tips 
är denna med både bilder och läten. Perfekt att titta i vid fikat. 

En annan fördel denna årstid är att just nu befinner sig många fåglar på 
vintersemester och arterna som är kvar blir lite lättare att starta med. Men 
allt eftersom så återvänder den ena arten efter den andra och vips så myllrar 
det av liv i skogen igen. På detta vis kan man få insikt i vilken fågel som 
återvänder just den tiden på året och detta bildar ett årshjul. Detta årshjul är 
otroligt härligt och längtan efter den första sädesärlan som landar på gården 
blir bara större och större för varje år.  

Men vad behöver man????? 

Det fungerar med det mesta så ta det du har. Mobiltelefonens kamera är 
nuförtiden riktigt bra och vissa har även zoom som gör att man kan komma 
lite nämre fågeln. Ökar intresset eller du kanske redan har en systemkamera 
så underlättar detta givetvis dig i ditt fotograferande. Systemkameran blir till 
stor hjälp när du ska fota flygande fågel där mobilen lämnar in. En zoom 70-
300mm och uppåt är objektiv som hjälper dig att komma nämre men utan 
att störa och skrämma fågeln. Låt dock inte avsaknaden av ett teleobjektiv 
hindra dig utan många gånger kan tålamod och en kopp kaffe fixa bilden 
ändå.  

Vill du se mer bilder på fåglar så kan du titta in på mitt instagramkonto: 
peterkarlssonphotography/ Lycka till! Peter Karlsson           sid 12 

Lycka till!     / Peter

Band – en användbar app för oss i TFK         9 
Band kan laddas upp som en app på mobiltelefonen. Genom den kan vi 
skriva till varandra. Om aktuella och speciella fågelobservationer, om 
något som händer vid en fågellokal och om vad som är på gång inom 
föreningen. 

Du kan också få möjligheter att ta med andra områden som t ex 
Växjöklubben, Blekingeskådarna och Norra Skånes ornitologer. När 
något skrivs markerar det med en röd punkt på respektive område. 

Du kan också meddela att du tänker dig ut dagen därpå till en viss plats. 
Vill du ha sällskap kan du då få sällskap. Extra bra för oss i Tingsryd som 
inte har någon megaplats att samlas vid. 

Vill du vara med. Kontakta Anders Borgehed så hjälper han dig 
installera ditt innehåll i appen, tfn 076-547 00 43
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 Att fotografera fåglar 10 

Ett bra sätt att lära sig se skillnad på fåglar kan vara att gå vägen via kameran. 
Precis så blev det för mig i alla fall när jag för ca 10 år sedan började bli nyfiken 
på dessa fjäderbeklädda varelse. Förr stannade de flesta möten med ett 
konstaterande att det var en fågel och sedan tog kunskapen slut. Men en dag 
mötte jag en fågelskådare (Roland Ylvén) med kunskap om detta okända och 
då tändes en nyfikenhet. Kombinationen av mitt intresse för fotografering och 
den nya utmaningen fåglar tog fart. 

Att i lugn o ro kunna studera bilder för att hitta ledtrådar om vilken art jag 
lyckats fånga blev en viktig del för mig. Många gånger fick jag be expertisen om 
hjälp i klubben eller gå vägen via facebook och någon av de 
artbestämningsgrupper som finns där. Just den knuffen i starten var viktig för 
mig och ganska snabbt började arterna rulla in. Istället för att låta det stanna 
vid ”obestämd” i kikaren kunde jag i efterhand hemma i datorn lista ut vilken 
fågel jag fått syn på. Glädjen blev då betydligt större för mig vilket sporrade till 
att spendera ännu mer tid med fåglarna och dess fantastiska värld.  

Nu några år senare och med ökad kunskap i hjärnkontoret har drivet att 
fotografera fåglar bara blivit större och större. Längtan efter en viss art, 
eller att kunna ta bilden som hitills bara funnits i huvudet, finns alltid där. 
Bilderna har för mig även blivit ett sätt att plocka fram härliga minnen 
ifrån året. När jag tittar på en bild så hämtar hjärnan tillbaka massor av 
känslor som blivit liggande i någon gömma och genast längtar men 
tillbaka till naturen och ett nytt möte med djurlivet.     11 

Är du likt mig nyfiken på det här med att fotografera fåglar så är den rätta 
tiden verkligen nu. Att sätta upp en matning i trädgården med några fina 
ställen att landa på skapar många fototillfällen. Tänk gärna på hur 
bakgrunden ser ut så inget stör dina bilder och kolla också på hur solen 
lyser på dina motiv. Det är oftast bäst att få ljuset lite ifrån sidan eller 
framifrån. Motljus kan vara lite svårare att 
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Nu några år senare och med ökad kunskap i hjärnkontoret har drivet att 
fotografera fåglar bara blivit större och större. Längtan efter en viss art, 
eller att kunna ta bilden som hitills bara funnits i huvudet, finns alltid där. 
Bilderna har för mig även blivit ett sätt att plocka fram härliga minnen 
ifrån året. När jag tittar på en bild så hämtar hjärnan tillbaka massor av 
känslor som blivit liggande i någon gömma och genast längtar men 
tillbaka till naturen och ett nytt möte med djurlivet.     11 
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bakgrunden ser ut så inget stör dina bilder och kolla också på hur solen 
lyser på dina motiv. Det är oftast bäst att få ljuset lite ifrån sidan eller 
framifrån. Motljus kan vara lite svårare att 

 Att fotografera fåglar 10 
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  bemästra men kan skapa snygga siluetter. Glöm inte fågelboken och ett tips 
är denna med både bilder och läten. Perfekt att titta i vid fikat. 

En annan fördel denna årstid är att just nu befinner sig många fåglar på 
vintersemester och arterna som är kvar blir lite lättare att starta med. Men 
allt eftersom så återvänder den ena arten efter den andra och vips så myllrar 
det av liv i skogen igen. På detta vis kan man få insikt i vilken fågel som 
återvänder just den tiden på året och detta bildar ett årshjul. Detta årshjul är 
otroligt härligt och längtan efter den första sädesärlan som landar på gården 
blir bara större och större för varje år.  

Men vad behöver man????? 

Det fungerar med det mesta så ta det du har. Mobiltelefonens kamera är 
nuförtiden riktigt bra och vissa har även zoom som gör att man kan komma 
lite nämre fågeln. Ökar intresset eller du kanske redan har en systemkamera 
så underlättar detta givetvis dig i ditt fotograferande. Systemkameran blir till 
stor hjälp när du ska fota flygande fågel där mobilen lämnar in. En zoom 70-
300mm och uppåt är objektiv som hjälper dig att komma nämre men utan 
att störa och skrämma fågeln. Låt dock inte avsaknaden av ett teleobjektiv 
hindra dig utan många gånger kan tålamod och en kopp kaffe fixa bilden 
ändå.  

Vill du se mer bilder på fåglar så kan du titta in på mitt instagramkonto: 
peterkarlssonphotography/ Lycka till! Peter Karlsson           sid 12 

Lycka till!     / Peter

Band – en användbar app för oss i TFK         9 
Band kan laddas upp som en app på mobiltelefonen. Genom den kan vi 
skriva till varandra. Om aktuella och speciella fågelobservationer, om 
något som händer vid en fågellokal och om vad som är på gång inom 
föreningen. 

Du kan också få möjligheter att ta med andra områden som t ex 
Växjöklubben, Blekingeskådarna och Norra Skånes ornitologer. När 
något skrivs markerar det med en röd punkt på respektive område. 

Du kan också meddela att du tänker dig ut dagen därpå till en viss plats. 
Vill du ha sällskap kan du då få sällskap. Extra bra för oss i Tingsryd som 
inte har någon megaplats att samlas vid. 

Vill du vara med. Kontakta Anders Borgehed så hjälper han dig 
installera ditt innehåll i appen, tfn 076-547 00 43
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Större piplärka vid Lidhemsområdet   8 
Johnny och jag åkte en sväng upp till Lidhem på morgonen. Där parkerar vis 
om vanligt vid ”kurvan”. Roland var redan här. Han hade kommit strax innan 
oss. Vi spanade lite från kurvan först, såg en jagande sparvhök. Sedan gick vi 
över stubbåkern ner mot båtplatsen. Under promenaden såg vi bl.a.  
hämpling ca 25 ex, sånglärka > 30 ex, ängspiplärka 6-7 ex.

När vi kommit ut till båtplatsen och stått där en stund kom Greger Lejonhuvud 
ner till oss och pratade lite. 

Strax innan kl. 10 får jag syn på en fågel komma flygande lågt över 
strandängen norrifrån. Tar av någon anledning in den i handkikaren och följer 
den, ser att det är en piplärka och får höra ett lockläte ”schrep” och reagerar 
direkt. 

Den kommer rakt över oss, låter en gång till, och jag ser den långa stjärten, 
ljusa beigea undersidan och kraftiga näbben. Ropar – större pip!!! Johnny och 
Roland får också in den och vi följer den med den djupt bågiga flykten. Den 
fortsätter rakt mot SSV och stiger upp över skogen och försvinner. 

Ja, så kan det gå till ibland! Skulle ropat lite tidigare men ”processorn” är inte 
lika snabb som tidigare. 

Bifogar ett par bilder på en flygande större piplärka som jag fotograferade på 
Öland hösten 2012. Det blev inga bilder på fågeln vid Lidhem tyvärr. 

Krister Carlsson 

TFK:s hemsida, www.kofnet.org/org      sid 13 
Här nedan ser ni en skärmdump av vår hemsidans översta del. Från 
ingångssidan kan du nå fågelinformation från vår kommun, från regionen 
och ut över hela världen. Du väljer! 

Lite av hemsidans innehåll: 
Den översta raden består av sex mörkblå rektanglar med olika innehåll. 
Trycker du på någon av dessa får du fler valmöjligheter att gå vidare med . 

Fortsätter du ner på sidan så finns många fler valmöjligheter. Några av 
dessa är  

• Aktuell information
• Ornitologisk forskning
• Fågelholksbygge
• Etiska regler för fågelskådare
• Kronobergs ornitologiska förening
• Fågelfoton mm mm

För mig är det naturligt att kolla Skåda hemma – dagens observationer 
innan jag drar ut i fält. Då vet man vad som är på gång i fågelmarkerna. 

Gå in på www.kofnet.org/tfk och testadig fram. Ett naturligt val!
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  Allemansrätt -Allemansskyldighet 14 
Grundregel: Inte störa – inte förstöra
Det finns minst två skäl till att skriva några rader om Allemansrätten och 
Allemansskyldigheten. Dels har friluftslivet ökat markant under 
coronapandemin, dels har antalet förbudsskyltar m.m. ökat kraftigt, särskilt 
runt Åsnen. Jag tror att vi i fågelklubben som varit ute under lång tid i våra 
marker visar hänsyn både till naturlivet och markägarna. Ändå har många av 
oss varit med om kränkande situationer, t ex när vi blivit stoppade eller 
ifrågasatta när vi är ute för att lyssna på ugglor eller andra ljud i natten. Att bli 
ifrågasatt när vi går längs stränder, bilvägar eller står och spanar från en 
brygga händer också. Och visst händer det att friluftsfolk beter sig olämpligt, 
tex inte stänger grindar efter sig eller klampar in på privata tomter eller kör 
på enskilda vägar med bil trots att skyltar finns uppsatta. Kort sagt bör både 
markägare och friluftsfolk känna till de regler som gäller. 
Jag läste Naturvårdsverkets information om vilka regler som gäller och 
försöker här reda ut några av dessa. Allt är inte svart eller vitt, så allmänt 
bondförnuft får också gälla om vi ska kunna samsas ute i naturen. 
Ett tips! Som privatperson behöver du aldrig besvara ett otrevligt mail. Gör du 
det fortsätter vanligen otrevligheterna! 

Vägar
Förutom skyltar som förbjuder motorfordonstrafik på enskild väg (väg som 
bekostats av markägarna) får inte markägare sätta upp andra skyltar som 
avvisar allmänheten från områden av betydelse för friluftslivet utan att ha 
tillstånd av kommunen. Även hemmagjorda skyltar och bommar på enskilda 
vägar gäller. 

En svårighet som särskilt gäller oss fågelskådare är att det ofta är svårt att 
finna platser att parkera bilen på när det är dags att använda apostlahästarna. 
Det som gäller när det handlar om parkering av bilen vid allmänna vägar är att 
inte stå i vägen för andra och att inte skada marken.
Vägar som byggts med statsbidrag ska normalt hållas öppna. 

Att vandra i naturen 
Du har rätt att passera stängsel där allemansrätten gäller. Inga stängsel 

Från ungefär mitten på mars rastar skäggdoppingar vid Jätfjorden. Oftast är 
det endast några få individer men 22 mars 2009 sågs 60 exemplar och 13 
mars 2017 sågs 35 skäggdoppingar. I april ses också normalt ett litet antal 
skäggdoppingar men större ansamlingar har varit 25 exemplar den 1 april 
2009 och 20 ex den 9 april 2013. Under maj har endast enstaka 
skäggdoppingar setts. 

Inte heller september månad ger många fynd av arten. Den är inte ens årlig 
men i oktober sker en ordentlig ökning av antalet, särskilt efter mitten av 
månaden. Det största antalet är 35 exemplar den 25 oktober 2013. Under 
november är största antalet 75 skäggdoppingar den 21 november 2013 och 
46 exemplar den 2 december 2020. I mitten av december har de flesta 
försvunnit men 11 individer den 29 december 2015 visar att vid enstaka 
tillfällen kan de dröja sig kvar om det är öppet vatten. 

Diagrammet visar maxantalet skäggdoppingar under höstarna år för år 
sedan 2008. Det går inte att se någon klar tendens men det är intressant 
att skäggdoppingen rastar i så pass stora antal i Åsnen. Vi besöker ibland 
andra delar av sjön och där ser vi också skäggdoppingar på hösten. Man 
kan undra hur många som finns i sjön totalt. Det kanske numera finns 
flerdoppingar än storskrakar? 

En observation har gjorts i januari.  Sid 7 

Roland Ylvén 
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 Skäggdoppingar vid Jätfjorden sid 6 

Sedan vi bosatte oss i Esbjörnamåla 2008 har jag skådat en hel del fågel nere 
vid Jätfjorden som ju är Åsnens östra del. I den här artikeln berättar jag om 
skäggdoppingens förekomst mellan 2008 och 2021. Intresset har varit mest 
inriktat på vårsträcket av flyttande nordeuropeiska fågelarter men vi har 
också följt flockar av storskrakar som rastar på hösten. Besöken sommartid 
har varit mer sparsamma, likaså vintertid, särskilt om isen har lagt sig på 
sjön. 

En av de fågelarter som rastar regelbundet vid sjön är skäggdoppingen. Den 
häckar vid sjön i litet antal och vi har bara gjort två iakttagelser i de södra 
delarna av fjorden under de tre sommarmånaderna. Vid en inventering 2009 
anges 63 par i hela Åsnen. Vid en mer begränsad inventering 2020–2021 
anges ungefär tjugo individer vilket pekar på en tillbakagång. Åsnen 
inventerades även 1976 och då bedömdes 282 par häcka vid Åsnen. Det 
tycks alltså vara en kraftig tillbakagång som skett de senaste dryga fyrtio 
åren. 

som är till för att stänga ute människor från mark där allemansrätten 
gäller får sättas upp. Är du tveksam kan du kontakta Länsstyrelsen och 
fråga. Sätter markägaren upp skyltar för att stänga ute allmänheten, typ 
”Privat mark”,” Ej obehöriga” och liknande krävs tillstånd av kommunen. 
Det finns undantag, t ex skyltar som uppmärksammar fara. Främst 
handlar det om områden som skyddas genom brottsbalken t ex tomt, 
plantering eller särskild skadekänslig mark. Ta inte bort felaktigt uppsatta 
skyltar. Det gör kommunen.  

Allemansrätten kring hemfridszonen 
Grundregeln är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark 
så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får 
inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen 
(tomten). Tomten är ofta avgränsad med staket, häck eller dylikt, men 
det finns tillfällen då det kan vara svårt att avgöra. Använd då ditt förnuft 
och tänk dig hur du själv skulle reagera om du bodde i huset. Bättre att ta 
en omväg än att riskera att störa. 

Allemansrätten på vatten 
Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid 
stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i 
båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen och naturen är detsamma 
som på land. Inte störa, inte förstöra. 

Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför tomt finns 
det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger 
bryggan inte blir hindrad från att använda bryggan. 

Generellt strandskydd gäller. Allmänheten har tillgång till stränder. Syftet 
är att ge allmänheten tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor och 
växtliv. Undantag finns förstås, t ex när tomten går ner till sjön. 

Obs! Naturreservat och nationalparker har ofta begränsningar vad gäller 
allemansrätten.                                 15 

Vill du fördjupa dig i ämnet så googla vidare!   /Jan Borgehed 
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   Urshults fåglar sid 16 
I hembygdsföreningen gamla Urshults årsbok, Urshultskrönikan 2019, finns en 
artikel om Urshults fåglar som undertecknad skrivit. Nedan följer del 3 av 
uppsatsen, vilket är slutet på artikeln. Urshultskrönikan kan köpas i Urshults 
sockenstuga mitt emot kyrkan. 

Del 3 
När jordbruken lagts ned eller rationaliserats har utformningen av de öppna 
jordbruksmarkerna betytt sämre häckningsmiljö också för jordbrukets fåglar. 
Arter som gulsparv, tofsvipa, storspov, sånglärka, hussvala, trädlärka och 
stenskvätta är några av de arter som minskat eller helt försvunnit från Urshult 
socken. 

Åsnen utgör inget undantag när det gäller ett minskat antal häckande 
individer. Två heltäckande inventeringar har genomförts, en 1976 och en 2008 
av Länsstyrelsen Kronoberg. Samtidigt har fiskgjusebeståndet följts upp vart 
femte år sedan 1975. Då har också kläckta ungar ringmärkts. Resultatet är 
oroande. Vid den senaste inventeringen 2008 visade sig att antalet häckande 
sjöfåglar var 44 % lägre än 1975. Däremot hade antalet häckande arter ökat. 
Arter som har minskat i Åsnen är bl.a. drillsnäppa, gråtrut, fiskmås, fisktärna 
medan gräsand, grågås och knipa ökat. Det mest oroande är att antalet 
häckande par fiskgjuse mer än halverats under de tio senaste åren, från 48 
par 2008 till 23 par 2018 och antalet storlommar minskat från 70 par 1975 till 
34 par 2009. Det svårförklarliga är att trenden i landet i övrigt inte är negativ. 

  . 

Big Sit Söndagen den 8 maj   5 
Vi har deltagit med minst ett lag de seanste åren av ”tävlingen” Big sit. 
Metoden ser ut som följande, att från en punkt på 10×10 meter ska man 
försöka se och höra så många fågelarter som möjligt. Var och en får 
bestämma själv hur länge man står och hur mycket tävling man gör av 
det. Vare sig det är 30 minuter eller sex timmar, bara man har anmält sig 
så är man med. 

Anders Borgehed organiserar det hela och han ger mer exakta regler för 
vad som gäller. Ni behöver inte stå själva. Fråga Anders så du kommer 
med i ett lag med någon erfaren ornitolog. Många föreningar i landet är 
med i Big Sit och resultatet redovisas i Smålands ornitologiska 
föreningens tidskrift Milvus och på deras hemsida, www.kofnet.org. 

Nattskärra, kvällsexkursion fredagen den 3 juni
Vi har de senaste åren kunnat glädjas åt att antalet sjungande 
nattskärror ökat i försommarnatten. Vi hade oförglömliga exkursioner i 
nattskärrans marker på 1980- och 90-talet och nu är det dags igen. Vi 
samlas vid Södra Sandsjö kyrka och därifrån kör vi ut i skogsmarkerna 
sydost om kyrkan. Ta med myggmedel, det kan behövas! 

På hemvägen kan de som har lust följa med till Idemåla för att uppleva 
belysning på lakan för att locka nattfjärilar. Något extra spännande!! 

Samling: Södra Sandsjö kyrka, kl. 21.30 
Ledare: Johnny och Krister Carlsson 
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 Åsneninventeringen/Peter     sid 18 

 
 

 

Vårfågelutflykter  4
Vårfågelutflykterna varannan tisdagskväll passar alla, särskilt er nybörjare! 
Vi har hållit på i över 25 år med aktiviteten och vi besöker olika fina 
naturområden mellan kl. 18.00 – ca 21.00. 
Samling sker vid nya Ekenkajen i Urshult. Ta med kvällsfika och om du har 
kikare och fågelbok. Erfarna ledare är alltid med. 
Datum i vår: tisdagarna 5.4, 19.4, 3.5, 17.5, 31.5. 
Ansvariga ledare: Göran Eriksson, Jan Borgehed och Peter Strömberg 

Hökaviken – en given skådarlokal: 
Det här är ingen vanlig föreningsaktivitet, men en aktivitet blir det om du 
infinner dig på Hökaviksudden lördags- eller söndagsförmiddagar. Chansen 
att det står någon erfaren ornitolog här är stor, men ingen garanti ges. 

Under april och maj finns här chanser att se många lite ovanliga arter och 
särskilt marina arter som vanligtvis inte ses i vårt område. Det kan vara lite 
knepigt att hitta ner, men ring till någon i styrelsen så får du en 
vägbeskrivning. Kort sagt så ligger den ca 1 km NV om Grimsvikkorset på 
Jätvägen, mellan Urshult och Jät. 

Efter inventeringen 2008 resonerar författarna över vad dessa negativa 
förändringar kan bero på. De nämner följande möjliga orsaker, sjöns  17 
varierande vattennivåer under häckningstid, försämrat siktdjup sedan 1971, 
eventuella blyförgiftningar, kvicksilver i botten segmenten, båttrafiken och 
friluftslivet. För att följa upp förändringarna föreslår de en ny inventering av 
småöarna med inriktning på storlommen, studier av halten tungmetaller i 
dykande fiskätande fåglar samt uppföljning av måsfåglar med focus på 
häckningsplatser. Vi vet också att fiskgjusarna varit utsatta för äggtjuvar visa 
år. 

Nu är inte allt nattsvart, det finns många arter som behåller sin numerär, 
andra ökar och det har under samma tid tillkommit nya häckande arter i 
socknen. Tre arter som har återvänt som häckfåglar är gladan, havsörnen 
och grågåsen. Nya arter är mindre flugsnapparen, gransångaren, sångsvan, 
storskarv och svart rödstjärt. Storskarven är omdiskuterad och har efter 
stark ökning vid östersjökusten börjat kolonisera också södra Sveriges större 
insjöar. I Åsnen häckar 20–40 par årligen och antalet har stabiliserats liksom 
i Salen i Alvesta kommun. Under vår och höst sträcker många skarvar över 
trakten. Av våra mer vanliga fåglar har bl.a. följande arter ett ökande 
numerär: stenknäck, blåmes, talgoxe, nötväcka, svarthätta, forsärla, större 
hackspett, skogsduva och ringduva. De arter som har uppmärksammats 
mest i sin expansion är tranan, grågåsen och gladan. 

Länsstyrelsens naturvårdsenhet arbetar ständigt för att trygga värdefulla 
biotoper. 2018 fick vi Sveriges 30:e nationalpark i och med att ett område i 
västra Åsnen avsattes. Området delas mellan Tingsryds och Alvesta 
kommuner. Flera naturreservat i socknen har bildats under senare år varav 
de flesta finns i Åsnen. När avverkningar och återplanteringar sker gynnas 
lövskogen på Åsnens öar och stränder. De nyaste tillskotten är ett reservat 
som omfattar öarna Fårarm och Risö. Det finns således även positiva 
trender i vår lilla del av världen. 

Fågellokaler Urshults socken   17 
Kända fågellokaler finns det många i landet som t ex Hornborgarsjön, 
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Årsmöte, söndagen den 20.3 
Vi har skjutit lite på årsmötet för att ha större chans att genomföras, med 
tanke på coronan.  
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det god fika och bildvisning av 
vår nya styrelsemedlem Peter Karlsson. 
Lokal: Urshultsparken, kl. 18.00. 
Kontaktperson: Peter Strömberg, Jan Borgehed 

Uggleutflykt, fredagen den 25 mars 
Förra årets uggleutflykt var populär med över 25 deltagare. Vi åkte i två 
grupper åt olika håll. Det gav flera hoande kattugglor och en fin liten 
sparvuggla som visslade flitigt i skymningen långt inne i skogen. 

Vi kör samma recept i vår. Samlingen sker på två platser. Ni kör till den 
plats som passar er bäst. Dels täcker vi ett större område, dels blir vi 
mindre grupper vilket gynnar lyssnandet och är praktiskt med tanke på 
parkeringar. 
Möjliga ugglor är: pärluggla, sparvuggla, hornuggla, kattuggla och 
lappuggla. 

Samling 1: Tingsryds kyrka, kl. 18. Kontaktperson Johnny Carlsson 
Samling 2: Norraryds camping, kl. 18. Kontaktperson Göran Eriksson 

Varma kläder, kvällsfika.

Ölands södra udde, Tåkern och Kvismaren. Någon sådan lokal av sådan 18 
rang finns inte i Urshult, dit fåglar och fågelskådare söker sig, men vi har 
många små pärlor som vi kan besöka. Åsnen har många platser som är väl 
värt ett eller flera besök under hela året, t ex Hackekvarn, Norra- och Södra 
Sirköbroarna, Ingelsund, Ällenäs, Borgön, Munkanäs och 
Hunshultsreservatet. Trakterna nere vid Mien har en vacker natur och är 
ännu lite outforskade när det gäller fågelfaunan. Rössjön, Örnhultasjön, 
Trehörnasjön, Ulvsjön, Mellansjön, Sörsjön och Arasjöarna ligger som ett 
pärlband från norr till söder. Här kan man finna brun kärrhök, lärkfalk, 
enkelbeckasin, vattenrall, trana, rörsångare m.fl. fåglar. Ner mot Yttre 
Hätteboda och Mien finns ännu kvar en del äldre barrskog, som välkomnas 
av gammelskogsberoende arter som tjäder, tofsmes, talltita och svartmes. 
Granskogarna är annars unga, ensidiga och fattiga på fåglar och flora. 
Däremot hyser socknen en hel del ädellövskog som om den bevaras och 
brukas med försiktighet ger variation i fågelfaunan. 

Särskilt bra sträcklokaler, under våren har dels södra viken vid Urshults 
samhälle och dels Hökarviksudden öster om Grimsvik visat sig vara. Här har 
vi ornitologer upptäckt, under det senaste årtiondet, att ett tidigare i stort 
sett okänt fågelsträck sker av nordliga och marina arter när de sträcker från 
västkusten till östkusten och sedan drar vidare norrut. Det är arter som t ex 
smålom, vitkindad gås, prutgås, mindre sångsvan, ejder, bergand, alfågel, 
svärta, sjöorre, silvertärna, kustsnäppa, myrspov och kärrsnäppa. Det är 
spännande april- och majdagar att stå här på lämpliga platser! 

Avslut 
Det här ger bara en översiktlig bild av fågelfaunan under de senaste 50 
åren i Urshults socken. Som sagts finns numera mycket material 
dokumenterat vid webbplatsen Artportalen, www.artportalen.se. Det är 
ett exempel på ny teknik som ger oss goda möjligheter att rapportera, inte 
bara fåglar utan också blommor, insekter, däggdjur m.m. över hela landet. 
Det fina är att det samtidigt går att sålla ner alla miljoner (50 miljoner 1.1 
2016) inrapporterade observationer till varje liten lokal,     18 
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Snart ropar ugglorna i skogen och sedan dröjer det inte förrän mesarna 
sjunger i och morkullan drar stilla kvällar över skogsbrynet. Sedan kommer 
våren på riktigt med värme, blommor och sjungande sångare. Ja, det är en 
härlig tid vi har framför oss. Ni som vill ha sällskap av likasinnade ut i 
markerna är välkomna på Tingsryds fågelklubbs utflykter. Många av 
aktiviteterna vänder sig särskilt till er, som är nyfikna på vad det är så 
speciellt med just fågelskådning. Ni som är ”varma i kläderna” ärt förstås 
också välkomna!  

Vår hemsida finner du på: www.kofnet.org/tfk 

Redaktion:  Jan Borgehed, Urshult, tel. 073-021 43 34 
Peter Karlsson, Tingsryd, tel. 070-624 29 98 

Tingsryds fågelklubbs styrelse: 
Ordförande  Peter Strömberg 070-273 30 25
Sekreterare  Jan Borgehed  073-021 43 34
Kassör Anders Borgehed 076-547 00 43
Medlemsansvarig Carina Widenstedt 073-366 74 81
Ledamot Johnny Carlsson 070-581 59 03
Ledamot Göran Eriksson 076-173 38 08
Ledamot Oliver Olsson  072-964 70 38
Ledamot Krister Carlsson 070-673 35 98
Ledamot Peter Karlsson  070-624 29 98
Webmaster Roland Ylvén  070-250 41 47

socken, kommun eller landsdel på mycket kort tid. Rapportörer kan både 
allmänhet och yrkesverksamma biologer inom området vara. På så sätt 
bidrar vi till möjligheten att utveckla ett gott naturvårdsarbete både lokalt 
och nationellt. 
Du måste skapa ett konto för att bli rapportör. Gå in på Tingsryds 
fågelklubbs hemsida www.kofnet.org/tfk så finns där vägledning hur det 
går till. 

Det finns alltså anledning att återkomma med analyser och 
presentationer av enskilda områden, enstaka presentationer av fågelarter 
eller familjegrupper inom fågelvärlden. 

Du som läst detta och tycker det är intressant. Sedan 1980 finns Tingsryds 
fågelklubb, som gärna ser dig som medlem. Föreningen vänder sig till hela 
Tingsryds kommun. Gå in på vår hemsida och du läs. 

Jan Borgehed 
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