
 

Årets Uppvidingefågel 
 
Uppvidinge Fågelklubb har tänkt pre-
sentera en fågelart varje år som vi ska 
hålla lite extra uppsikt på. Tanken är att 
presentera en art som inte är alltför van-
lig men som finns i hela vårt verksam-
hetsområde. Den som blir 2012 års få-
gel i Uppvidinge är rödstjärten. Vi hop-
pas med detta att få in många rapporter 
från medlemmarna då vi tror rödstjärten 
är betydligt vanligare än vad rapporter-
na på SVALAN visar. Det latinska 
namnet är Phoenicurus phoenicurus och 
kommer från grekiskan och betyder 
purpurröd stjärt. Rödstjärten kommer, 
ofta ungefär samtidigt som lövsångaren, 
tillbaka i mitten/slutet av april. En slank 
fågel som oftast sitter ganska upprätt 
och dallrar på stjärten så att den ro-
ströda färgen exponeras. Denna skäl-
vande dallring är mycket arttypisk och 
kan ofta iakttas på ganska långt håll, 
även utan kikare. Hanen har på våren en 
praktfull färgteckning, svart haka, 
orangerött bröst, vit panna och askgrå 
hjässa och rygg. Honan som också har 
röd stjärt är ljusare på undersidan och i 

övrigt brunaktig på kroppen. Även ung-
fåglarna är brunaktiga med ljusare un-
dersida. Rödstjärten visar sig ofta bara 
glimtvis – han slår plötsligt till på en 
trädgren eller ett staket, sitter stilla ett 
ögonblick och låter stjärten dallra, dy-
ker så kvickt ner på marken för att gripa 
en insekt och far sedan iväg med snabb 
flykt och försvinner mellan träden. En 
viss skillnad mellan könen finns i fråga 
om näringsfångsten. Hanen jagar helst 
lite högre upp i träden, där man kan se 
den fånga insekterna på flugsnapparma-
ner med korta snabba utflykter. Honan 
söker däremot gärna sin föda på mar-
ken. 
  
INNEHÅLLSFÖRTECNING 
Årets Uppvidingefågel……………………......... 

Kärvt för fåglarna i jordbrukslandskapet…….. 

Årets riksinventeringsarter, rördrom och…….. 
dvärgmås………………………….………........... 

Kalmar OF segrade i Smålandsrallyt 2011…... 

Exkursioner för våren, sommaren och hösten .. 
2012………………………………...……………… 

Rapport från årsmötet 2012……………...…….. 

Hej allihop………………………………………… 

Resultat av tävlingen i föreg medlemsblad…… 

Vill du inventera skogsfåglar ?......................... 

 

SIDA 

1 

3 

 

4 

6 

 

8 

10 

11 

11 

12 

 

UPPVIDINGE FÅGELKLUBB 
informerar          Våren 2012 
Ansvarig utgivare och redaktör: Rolf Lilja Bidrag till tidningen skickas   

   per E-post eller brev till  

Hemsida: www.braas.se/uppvbird/ Rolf Lilja, Sjösåsvägen 16, 

E-post: uppvidinge.fagel@braas.se 360 42  BRAÅS 

Klubbtidningen utkommer med två nummer  Nästa nummer 

per år. Den finns även att läsa på hemsidan kommer ut hösten 2012  

under fliken Arkivet - Klubbtidningen 

 



Sången är en ljuvligt klar och vemodig 
strof. Den börjar med ett plötsligt ansatt 
hyit, som efterföljs av en räcka tui-tui-
tui-tui, därpå kommer en mer eller 
mindre tydlig liten melodistump och 
slutligen en eller annan härmning. Nå-
gon har sagt att den låter som ett prelu-
dium till en sång, som aldrig fullföljs. 
Mellan stroferna är pausen rätt lång, 
fem till tio sekunder. När hanen har an-
länt på våren låter han höra sin sång vid 
praktiskt taget alla tider på dygnet. 
Sången tilltar oftast i samband med att 
boplatsen utses men avtar under själva 
bobyggandet för att åter öka när ruv-
ningen påbörjas. Dess lockläte påmin-
ner om lövsångarens mjuka tvåstaviga 
uppåtvissling huit men avslutas ofta 
med ett hårt tickande läte: tick-tick-tick 

 
Att under maj- och juninätterna få upp-
leva en rödstjärt som sitter på TV-
antennen och sjunger då det fortfarande 
är mörkt ute och gryningen bara kan 
anas, är en oförglömlig upplevelse. 
Boet byggs i någon hålighet i träd eller 
murar, ibland i jordhålor bland trädröt-
ter på marken eller under stenar. Röd-
stjärten är dessutom en vanlig gäst i få-

gelholkar.  
Boplatsen utväljs av hannen och när 
honan sedan accepterat platsen, sköter 
hon helt byggandet av boet, som består 
av gräs, bark, mossa och rötter med en 
invändig beklädnad av hår och fjädrar. 
Äggen, fem till åtta till antalet, är 
blågröna, undantagsvis med sparsamma 
och otydliga fläckar. Äggen läggs i maj 
till juni och kläcks efter två veckor. I 
princip är det honan som sköter ruv-
ningen. Båda könen matar däremot 
ungarna. Om två kullar läggs, övertar 
hannen ensam matningen av den första 
kullens ungar när honan på nytt ligger 
och ruvar den andra kullen.  
Födan består av allehanda insekter, men 
även bär har rapporterats ingå i matse-
deln. Ungarna uppföds huvudsakligen 

på insektslarver.  
De finns praktiskt taget i 
hela landet, och de trivs i 
öppna biotoper, men undvi-
ker alltför täta skogar. Den 
har dock, särskilt i södra 
Sverige, gått kraftigt tillbaka 
under slutet av 1900-talet.  
Rödstjärten flyttar under au-
gusti-september söderut till 
vinterkvarteren i savann och 
buskskog i ett bälte tvärs 
över Afrika söder om Sa-
hara, men några kan vara 
kvar ännu i början av okto-
ber. Flyttningen kan gå 

snabbt och det finns uppgifter om att 
rödstjärten kan flytta drygt 200 mil på 
fem dagar.  
Vanliga äldre svenska namn på rödstjär-
ten var bl a ”vippstjärt” och ”kvick-
stjärt” och den högsta kända åldern är 
10 år och 3 månader. 
 
Rolf Lilja 

Rödstjärt, hane  Foto: Thomas Kraft 
 



Kärvt för fåglarna i jordbruks-
landskapet 

Det är fortfarande svårt för fåglarna i 
jordbrukslandskapet. Detta visar den 
övervakning av fåglarnas populations-
utveckling som görs av Lunds universi-
tet på uppdrag av Naturvårdsverket.  
Fåglar står högt upp i näringskedjorna 
och fungerar som indikatorer på biolo-
gisk mångfald i ett vidare perspektiv än 
just för gruppen fåglar i sig självt. Rika 
förekomster av fåglar, särskilt av speci-
aliserade arter, tyder på att hela ekosy-
stemet som sådant är art- och individrikt 
och ”vid god hälsa”. Fåglar är också 
lätt- och välstuderade i jämförelse med 
många andra organismgrupper vilket 
innebär att många ekologiska samband 
när det gäller fåglar och deras omgiv-
ning är kända. 
Den biologiska mångfalden i odlings-
landskapet har påverkats negativt av 
den intensifiering som har skett av od-
lingsmetoder och nedläggning av små-
skaligt jordbruk. Antalet individer av 
vanliga fågelarter i odlingslandskapet 

halverats.  
Bara under de senaste decennierna har 
antalet individer av vanliga fågelarter i 
odlingslandskapet halverats.  
För att miljömålet ska kunna nås är det 
viktigt att öka arealen ängs- och betes-
marker samt mängden småbiotoper i 
odlingslandskapet. Detta leder till ökade 
antal av fåglar knutna till dessa miljöer. 
I ett större perspektiv skulle detta även 
innebära en förbättrad situation för den 
biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet i stort. 
 
Indexet innehåller tre grupper av fåglar 
knutna till: 
1 Höga naturvärden i odlingsland-
skapet i stort: Tofsvipa, storspov, sång-
lärka, ladusvala, stenskvätta, busks-
kvätta, törnsångare, törnskata, stare, 
hämpling, gulsparv, pilfink 
2 Ängs- och betesmarker: Tofsvipa, 
storspov, ladusvala, stenskvätta, busks-
kvätta, törnsångare, törnskata, stare, 
hämpling, gulsparv. 
3 Småbiotoper: Stenskvätta, busks-
kvätta, törnsångare, törnskata, stare, 

hämpling, gulsparv 
 
Dessa gruppers popu-
lationsutveckling har 
sedan analyserats ba-
serat på data från 
Svensk Fågeltaxe-
rings standardrutter 
för åren 2002-2010 
(www.zoo.ekol.lu.se/
birdmonitoring).  
För den analyserade 
perioden uppvisar alla 
tre grupperna av fåg-
lar en nedgång under 
perioden med i ge-
nomsnitt 2-3 % per  

Storspov. Foto: Thomas Hultquist. Enl rapporter i SVALAN är numera Södresjö den 
enda lokal som hyser storspov i kommunen                           



år. Index för 2010 låg i alla tre fallen 
signifikant under startårets värde.  
 

 
Populationsutveckling (index) från år 2002 och framåt för 
häckande fåglar i odlingslandskapet. 
Ovanstående siffror avser Östra Götaland (Småland, Öster-
götland, Öland och Gotland) 

 
Jag har gått igenom vad som finns rap-
porterat de senaste 15 åren på några ut-
valda karakteristiska arter som ingår i 
alla tre av ovanstående biotoper. Arter-
na är storspov, sånglärka, tofsvipa, sten-
skvätta och hämpling. Antalet observat-
ioner är mycket lågt, säkert beroende på 
att större öppna jordbrukslandskap är 
sparsamma inom vårt område. Frågan 
dyker ändå upp om detta beror på att 
fåglarna saknas eller är det så att alla 
iakttagelser inte finns i SVALAN.  
Min förhoppning är nu att alla försöker 
tänka efter om man hört eller sett några 
av dessa arter de senaste åren. Inför vå-
ren hoppas jag också att många tar med 
sig sin morgonfika och intar den i en 
solbelyst, skön glänta i någon av dessa 
biotoper och ser fram emot många, både 
gamla och nya rapporter.  
Rolf Lilja 

Årets riksinventeringsarter, 
rördrom och dvärgmås 
 

SOF:s forskningskommitté har för 
fjärde gången utsett rördrom till riksin-
venteringsart. De tidigare inventering-
arna genomfördes åren 1969, 1979 och 
2000.         
Arten uppvisar en svagt stigande trend i 
Sverige men kan dippa rejält efter 
onormalt kalla vintrar. Efter de senaste 
två tuffa vintrarna är därför population-
en starkt reducerad. I exempelvis Sör-
fjärden i Mälaren minskade antalet ha-
nar mellan åren 2008 och 2011 från 23 
till 9.  Rördrommen, ”den storfotade 
vassdoldisen med den märkliga supertu-
tan”, är en tålig art men eftersom den 
födosöker i sötvatten behöver den dra  
sig söderut när sjöisarna lägger sig. 
Några kanske lyckas hitta möjliga över-
vintringsplatser redan i södra Sverige 
men de flesta lämnar landet för att 
övervintra i Västeuropa. Att flytta ännu 
längre söderut är vanskligt då de där 
möter konkurrens från de icke flyttande 
kollegorna i Sydeuropa.   
 Årets inventering avser att visa artens 
aktuella numerär och utbredning i Sve-
rige genom räkning av antalet tutande 
hanar.  
De första hanarna under den tidiga vå-
ren börjar ”hosta upp sig” kring isloss-
ningen i februari/mars/april men deras 
sökande efter bästa revir i vassjöarna 
gör dem i början rätt så rörliga.   
Rekommenderad period för eftersök är 
därför 15 april – 31 maj när läget är 
tämligen stabilt. Under denna period 
tutar hanarna så gott som dygnet runt 
men är flitigast under skymning och 
gryning. Vid lugnt väder, eller ännu 
bättre vid svag medvind, kan man höra 
en rördom utmärkt på 1-3 km avstånd.                                                         



 
Två besök under vardera 1-2 timmar 
räcker i regel för att avgöra om någon 
rördrom är närvarande på lokalen eller 
inte. Två besök är också värdefulla för 
att avgöra vilka hanar som är stationära 
respektive tillfälliga besökare. 
Om möjligt ska du rapportera årets rör-
dromobservationer, även negativa såd-
ana, i Artportalen Svalan. Annars skrift-
ligt eller digitalt till adress som nedan.   
Det är önskvärt att lokala klubbar eller 
regionala rapportkommittéer (Rrk) utser 
någon ansvarig som kan styra eftersök-
en till tidigare kända rördromlokaler, 
eller tänkbara sådana. Försök få till hel-
täckande inventeringar av de stora rör-
dromlokalerna, kända för att årligen 
hysa flera stationära hanar. Det är vär-
defullt om Rrk i de olika rapportområ-
dena utvärderar inkommet material 
snarast efter sommaren och rapporterar 
till undertecknad senast vid årsskiftet 
2012/2013. 
Sammanställare av rördrominventering-
en: 

Lars Broberg     
Domprostgränd 10 
545 30 Strängnäs 
 
 
Telefon 0152-21977 
E-post: larsbg@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den andra av årets riksinventeringsarter 
är dvärgmås. Förra, och hittills enda, 
gången som dvärgmåsen (Larus 
minutus) varit föremål för SOF:s riksin-
ventering var år 2000 (VF 2002:8: 6-
17). Nu är det dags igen att följa ut-
vecklingen hos vår svenska dvärg-
måsstam. Som påpekades i samband 
med den förra riksinventeringen är arten 
inte helt lättinventerad, men med en 
konsekvent genomförd metodik bör vi 
kunna få en hyfsat god uppfattning om 
populationens nuvarande storlek.  
Den relativt sett lilla andel av den 
svenska stammen som hittas i Svea- och 
Götaland återfinns företrädesvis i mer 
vegetationsrika slättsjöar och insjövikar. 
Dvärgmåsen, som aldrig är rapporterad 
i Uppvidinge, kan väl möjligen ses här 
som förbiflygande eller rastande. 
Kanske skulle en restaurerad Sandsjön 
kunna erbjuda en möjlighet. För anvis-
ning om hur inventeringen ska genom-
föras se SOF:s hemsida www.sofnet.org 
 

   Rördrom.  Foto: Ingmar Lind.  Riksinventeringsart 2012  



Kalmar OF segrare i Smålands-
rallyt 2011 
- Värmen gav rekordsiffror  
 
 
Under Allhelgonahelgen den 5-6 no-
vember, var det full fart i markerna i 
Småland. Då genomfördes det tradit-
ionella artrallyt, där lokalklubbarna 
tävlar om att se så många arter som 
möjligt inom sitt verksamhetsområde, 
från kl. 00.00 dag ett till kl. 24.00 dag 
två. Årets upplaga blev det trettonde 
året som tävlingen omfattar klubbar 
från hela landskapet. När nu alla arter 
räknats samman har vi en klar och vär-
dig segrare… 
 
21 klubbar och nästan 290 skådare 
Allhelgonarallyt i Småland har under 
senare år vuxit i omfattning, och är nu 
störst av sitt slag i Sverige. I år slogs 
alla tidigare rekord när landskapets 
samtliga 21 lokalklubbar var anmälda, 
och totalt deltog 287 skådare under hel-
gen. Rallyt har blivit en uppskattad pro-
grampunkt under hösten och ett sätt att 
hålla samman gemenskapen mellan 
lokalföreningarna i ett stort landskap. 
Dessutom är det här ett effektivt sätt att 
rota fram intressanta fågelarter under en 
tidpunkt på året som tenderar att bli allt 
hetare ur raritetssynpunkt.  
 
Kalmar OF segrar på rekordresultat 
Den senaste tidens värme, med dimma 
och svaga vindar från söder, höll i sig 
över helgen. Det innebar mycket fågel i 
markerna med gott om såväl sträckande 
som rastande arter, som normalt lämnat 
Småland vid den här tidpunkten. Upp-
burrade skäggmesar och snösiskor hade 
ersatts av sjungande rödhakar.  
När nu listorna i Smålandsrallyt 2011 
räknats samman vinner Kalmar på fan-

tastiska 123 arter, vilket är en ny 
högstanotering för klubben och en tan-
gering av Jönköpings rekordsiffra från 
2008. Tvåa blir Jönköpings FK på 119 
arter, som också hade flest skådare ute 
under helgen med 35 pers. På tredje 
plats hittar vi skådarna från Oskars-
hamnsbygden, som når 107 arter.  
 
Resultatlista   

  Lokalklubb Antal arter 

1 Kalmar OF 123 
2 Jönköpings FK 119 
3 Oskarshamnsbygdens FK 107 
4 Växjö FK 103 
5 Ljungby FK 102 
6 Tjust OF 99 
7 FK Hultsfred 95 
8 Höglandet */ 93 
9 Västbo FK 92 

10 Tingsryds FK 85 
10 Nässjö OK 85 
12 Markaryds FK 84 
13 Alvesta FK 80 
14 Värnamo OF 74 
14 Skillingaryd/Vaggeryds OK 74 
16 Uppvidinge FK 73 
17 Nybro-Emmaboda FK 71 
18 Vetlanda OK 70 
19 Sävsjö/Ruskenprickarna 67 
     

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågel-

klubbar 

 

Flera rara arter på listan 
Kalmar lyckas prestera en i det närm-
aste komplett novemberlista, som kryd-
dat med några överraskningar lyfte 
klubben över alla tidigare nivåer. Sön-
dagen bjöd på sträckväder och i en flock 
med vitkindade gäss upptäcktes en röd-
halsad gås i Oskarshamn. Arten är säll-
an sedd i Småland och kunde senare 
prickas av även i Kalmar. Vid Revsud-
den sträckte 7 ex bredstjärtade labbar, 
362 ex dvärgmås, 23 ex tretåig mås, 2 
ex jorduggla och så pricken över i då 
två ägretthägrar drog mot söder. I Jön-
köping hittades en blek tornseglare på 
lördagen, som om den godkänns blir det 
första fyndet i Småland. Tävlingsled-
ningen tycker att allt talar för den bleke. 
Utanför artlistan hamnade den manda-
rinand som hittades i Ljungby. Bändel-
korsnäbb noterades av hela 16 klubbar, 



vilket visar att invasionen håller i sig i 
Småland. Totalt noteras hela 150 arter i 
landskapet under Allhelgonahelgen, där 
rekordet för tävlingen ligger på 155 ar-
ter från 2008.  
 
Bästa klubbinsats av Tingsryds FK 
Som en tävling i tävlingen körde vi  
även i år något vi kallar ”Bästa klubbin-
sats”, där vi för respektive lokalklubb 
sätter årets resultat i förhållande till ti-
digare års resultat. Det innebär att alla 
klubbar tävlar mot sitt eget snittresultat 
från de senaste åtta åren (2003-2010). 
Bästa klubbinsats nådde Tingsryds FK 
med nytt klubbrekord på 85 arter 
(117%) mot ett tidigare snitt på 73 arter. 
Tvåa blev Uppvidinge FK på 115% och 
trea blev Ruskenprickarna i Sävsjö på 
114%, där årets 67 arter hos den senare  
klubben är nytt rekord. 
 

Se hela listan nedan: 

 
Bästa klubbinsats   

  Lokalklubb   

1 Tingsryds FK 117% 
2 Uppvidinge FK 115% 
3 Sävsjö/Ruskenprickarna 114% 
4 Nybro-Emmaboda FK 112% 
5 Markaryds FK 111% 
6 Tjust OF 110% 
7 Kalmar OF 109% 
8 Jönköpings FK 108% 
8 Oskarshamnsbygdens FK 108% 
8 Växjö FK 108% 

11 FK Hultsfred 107% 
12 Ljungby FK 106% 
12 Höglandet */ 106% 
14 Nässjö OK 100% 
15 Skillingaryd/Vaggeryds OK 99% 
16 Vetlanda OK 98% 
17 Västbo FK 94% 
18 Alvesta FK 93% 
19 Värnamo OF 84% 
     

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågel-
klubbar 

 
 
Ronny Johansson 
 
 
 

Uppvidinge FK var inte med de första 
tre åren så för oss var det 10-års jubi-
leum i år. Vi har legat på en ganska 
jämn, stigande nivå sedan början, bort-
sett för åren 2005 till 2007. Just dessa år 
var det bara ett fåtal som var med och 
räknade och tittar man på nedanstående  
diagram ser man en tendens till att anta 

let observerade arter är beroende av hur 
många vi är som deltar. Ska vi nå nästa 
magiska gräns (80 arter) är det viktigt 
att så många som möjligt är ute i sko-
garna både tidig morgon och sen kväll. 
Överst ligger siffran för den Smålands-
klubb som sett mest arter respektive år.  
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Exkursioner våren, sommaren och hösten 2012 
 
(Nedanstående program innehåller både våra egna exkursioner och dessutom de programpunkter 
som berör vårt verksamhetsområde och finns med i Länsstyrelsens program ”Naturaktiviteter i Kro-
noberg 2012” )  
  
Söndag 11 mars kl 08.00-13.00:  
Exkursion till Vitthults urskog. 

Detta är en exkursion som anordnas av 
Naturskyddsföreningen, Växjö 
Vitthults urskog ligger öster om Notte-
bäck. Det är en gammal barrskog som 
domineras av tall. Vi tittar främst på de 
fåglar som är typiska för skogen, t ex 
tofsmes, talltita, kungsfågel, större 
hackspett och spillkråka. Har vi tur kan 
vi också få se tjäder. Tag med fika samt 
kikare. 
Samling parkeringen vid Norrtull i 
Växjö. För dig som ansluter vid Vitthult 
är samlingstiden kl. 08.45 
Kontaktperson: Uno Pettersson 0470-75 
17 34 
 

Lördag 17 mars kl. 09.00-12.00: Ström-
stare och utter i Alsterån.  

Vi kommer att stanna till vid några plat-
ser längs Alsterån för att titta efter 
strömstare och hoppas att vi även får se 
spår av utter. Tag med fika, kikare, 
varma kläder och skodon som tål väta.  
Samling vid ”Mötesplats Alstermo” kl. 
09.00  
Ansvarig: Göran Carlsson 070-23 
21 235  

 
Lördag 28 april kl. 06.00-12.00: Besök i 
området Dädesjö-Herråkra.  

Vi startar på morgonen vid södra delen 
av Dällingen (infart vid Dädesjö) för att 
under en timmes tid lyssna och se hur 
många av vårens fåglar som kommit. Vi 
fortsätter därefter till ett skogsområde 
vid Herråkra.  
Samling vid Dällingen kl. 06.00 med 
avgång därifrån kl. 07.00. Detta betyder 

att du kan ansluta till exkursionen fram 
till kl. 07.00 om du tycker den första ti-
den är lite väl tidig. 
Ansvariga: Göran Carlsson 070-23 
21 235 och Rolf Lilja 0733-10 75 95 

 
Lördag 12 maj kl 14.00: 
Naturvandring vid Vartorps kvarn och 
naturreservatet Lunden 

Detta är en exkursion som anordnas av 
Länsstyrelsen. 
I samband med kvarnens dag gör vi en 
vandring i det vackra landskapet kring 
Varetorp och besöker det nybildade na-
turreservatet Lunden. 
Samling: vid Varetorps kvarn kl. 14.00  
Kontaktperson: Martin Unell, Länssty-
relsen 0470-861 49. 
 

Söndag 13 maj 08.00-11.00:  
Fågelskådningens dag vid Södresjö  

En aktivitet som är anpassad för nybör-
jare, det krävs ingen föranmälan och det 
finns alltid kunniga guider till din hjälp. 
Vi är i år på plats vid Södresjö mellan 
kl. 08.00 till 11.00. Gratis tipspromenad 
med vinster men tag med egen fikakorg. 
Ansvariga: Styrelsen. 

 
Fredag 25-Söndag 27 maj:  
Helgresa till Varberg 

Planerna är att åka till Varberg och an-
gränsande lokaler. Vi åker på fredags-
kvällen och beräknas åter under sönda-
gen. För övernattningen och samåkning-
ens skull behöver jag en intresseanmä-
lan senast 1 maj. Har du övriga frågor 
angående resan, kontakta oss. 
Ansvariga: Jan Alldén 070-3037138         
och Margareta Nevstedt 0474-411222 



Tisdag 5 juni 20.00-24.00:  
Naturnatt i Höneström  

Kom när det passar dig mellan 20.00 
och 24.00. Vi finns på plats och kommer 
under några kvällstimmar att bjuda dig 
på ”nattens ljud”, ”nattens insekter”, 
”fladdermöss” och ”nattskärra”  med 
mera. Lars-Rune Nord kommer under 
kvällen att berätta om Höneströms histo-
ria. Tag med fika, tät klädsel samt 
myggmedel. 
Samling vid parkeringen Höneström. 
För närmare anvisning om hur du hittar 
dit, kontakta någon av de ansvariga. 
Ansvariga: Göran Carlsson 070-23 
21 235 och Rolf Lilja 0733-10 75 95 

 
Lördag 9 juni 15.00:  
Blomstervandring i Libbhults ängar 

Detta är en exkursion som anordnas av 
Naturskyddsföreningen i Lessebo 
Vi kommer att vandra i det vackra na-
turreservatet Libbhults ängar som består 
av ängsmark med ekar, lindar och små 
bokbestånd och en bäckravin. Vi kom-
mer att studera de olika arterna som 
växer här. Medtag eget fika och gärna 
en flora 
Samling vid parkeringen i Libbhult kl 
15.00 
Kontaktperson: Sven Karlsson 0733-60 
73 34 eller 0478-402 19  
 

Söndag 17 juni 09.00-12.00:  
Natur- och kulturvandring till Braås 
Park 

Från samlingsplatsen går vi längs den 
gamla banvallen till Braås Park. Utmed 
vägen och i parken tittar vi på fåglar, 
fjärilar m m. Samtidigt kommer Stefan 
Bergqvist att berätta för oss om Braås 
Parks historia t ex Eremithyddan och 
Drakhuset. 
Samling parkeringen vid Nya Ulvaskog-
svallen i Braås kl. 09.00.  
Ansvarig: Rolf Lilja 0733-10 75 95 

 
 

Söndag 24 juni kl 10.00:  
Ekhorvas pärlor 

Detta är en exkursion som anordnas av 
Växjö Insektsförening 
Vi erbjuds blommande landskap i Upp-
vidinge och får en repetition av sommar-
fjärilar samtidigt som vi får veta mer om 
Kronobergs arter. 
Samling vid Ekhorva Skola kl. 10.00 
Ansvarig: Barbro Loborg 070-666 27 03 

 
Lördag 7 juli kl 11.00 och 12.00: Blom-
mor och bin 

Detta är en exkursion som anordnas av 
Länsbygderådet, Biodlarmuséet i Älg-
hult och Länsstyrelsen. 
Vi tittar på ovanliga fjärilar och vilda 
bin inne i Älghults samhälle och får lära 
oss mer om biodling på Biodlarmuséet. 
Samling: Torget i Älghult kl. 11.00 och 
12.00 (OBS! Guidning vid 2 tillfällen) 
Kontaktperson: Yvonne Wilhelmsson, 
Biodlarmuséet 0481-633 12 och Jonas 
Hedin, Länsstyrelsen 0470-864 60. 
 

Onsdag 22 augusti kl 20.30-22.00: Flad-
dermusvandring i Braås Parks naturre-
servat 

Detta är en exkursion som anordnas av 
Länsstyrelsen. 
Vi bekantar oss med de sägenomspunna 
fladdermössen. Medtag fika och fick-
lampa. 
Samling: På reservatsparkeringen utmed 
Böksholmsvägen kl. 20.30 
Kontaktperson: Per Ekerholm Länssty-
relsen 0470-860 13 

 
Söndag 16 september kl 15.00-18.00: 
Besök i Kärngöls naturreservat. 

Vi besöker Kärngölsområdet som ligger 
3 km SO Sävsjöström. En urskogsartad 
barrskog med en mosaik av berg i da-
gen, våtmarker, sumpskogar och gölar. 
Samling: vid reservatets parkering kl. 
15.00  
Ansvarig Göran Carlsson 070-23 21 235 

 



Fredag 5-Söndag 7 oktober:  
Falsterboresa.  

Vi åker på fredagskvällen och enligt 
planerna ska vi försöka få inkvartering 
på kursgården i Höllviken. Hur pro-
grammet läggs upp på plats är ännu ej 
bestämt. Vi kommer som vanligt att via 

inlandslokaler dra oss hemåt under sön-
dagen. 
Ledare: Styrelsen. Kontaktperson Jan 
Alldén, tel: 070 30 37 138 
Sista anmälningsdag 15 augusti 2012 
(till ovanstående tel.nr) då du även får 
uppgifter ang avresetid, program  m m 

 
 

 
 

Ibland händer det att en exkursion måste ställas in på grund av extremt dåligt väder eller 
någon annan oförutsägbar händelse. Om du blir osäker angående någon aktivitet tag kon-
takt med ansvarig ledare. Vi kommer dessutom att meddela ev ändringar på vår hemsida 
www.braas.se/uppvbird/ 

 
Med detta medlemsblad bifogas även ett särtryck av programpunkterna. Detta kan lämpligen sättas på 
kylskåpsdörr eller annan iögonfallande plats så du inte riskerar att missa någon exkursion 
 
 
 

Fågelklubbens årsmöte 

 
Fågelklubbens 26:e årsmöte hölls den 
26 februari 2012 i PRO-lokalen, Len- 
hovda inför 15 deltagande medlemmar. 
Årsmötesförhandlingarna förflöt med 
idel omval så när som på en post. Sty-
relseledamoten Margareta Nevstedt  
 

 
hade avsagt sig omval och 
i hennes ställe valdes Bar-
bro Loborg in i styrelsen. 
Margareta avtackades med 
blomma för det arbete hon 
lagt ner i klubben.  
Vårt hederspris, Tjäderpri-
set 2011, utdelades till 
Thorsten Zaar. Moti-
veringen löd: För att alltid 
vara i tiden när det gäller 
skyddsvärda områden i 
vår natur och en av driv-
krafterna avseende hänsyn 
i nya, känsliga eller ho-
tade områden, inte minst 
vid bildandet av nya re-
servat. Då han alltid ställt 

upp när fågelklubben begärt upplys-
ningar och hjälp både vad gäller tips 
om skyddsvärda fågelmarker och som 
stöd för oss vid start av nya projekt, an-
ser vi honom som en värdig mottagare 
för vår utmärkelse. 
 

Thorsten Zaar (till höger) tilldelas Tjäderpriset 2011 av ordfö-
randen Jan Alldén  Foto: Marianne Arfvidsson 



Därefter bjöd fågelklubben på fika och 
som avslutning berättade Per Ekerholm 
från Länsstyrelsen om resultatet av de 
kungsörnsinventeringar som gjorts i 
Uppvidinge. Vi fick en inblick i hur 

svårt det är att konstatera en häckning, 
vilket  är det kriterie som krävs för att t 
ex vindkraftsbolag ska tvingas visa hän-
syn. 

 

 

 
Hej Allihop! 
 

När jag blev tillfrågad om att träda in i 
styrelsen för Uppvidinge Fågelklubb 
var jag kanske inte helt lättövertalad. 
Det är ju detta med att få tiden att räcka 
till allt som lockar. Men jag kunde för-
stås inte tacka nej till ett sådant förtro-
ende. 
Mitt djur och natur intresse finns sedan 
barnsben och jag brukar säga att jag kan 
lite om mycket och är ständigt nyfiken. 
Fågelmatning om vintern och holkar i  

 
 

 

 
träden ger belöning av fågelsång i mas-
sor och hjälp att hålla den ekologiska 
balansen i trädgården. Jag tror på biolo-
gisk mångfald och ifrågasätter storska-
lig industri av alla sorter.  
En tanke jag haft kring fågelklubben är 
att vi är väldigt få som kommer till ut-
flykterna. 
Orsakerna är förstås många, själv 
glömmer jag helt enkelt att skriva in 
träffarna i min almanacka. Så, för att 
enkelt kunna hålla kontakt med er med-
lemmar vore det väldigt bra att få era e-
postadresser. 
Min uppmaning blir alltså - skicka ett 
mail till  uppvidinge.fagel@braas.se 
om ni vill vara med på en sändlista. Då 
kan vi skicka ut exempelvis när det är 
dags att titta på orrspel, att vi arrange-
rar någon extra exkursion, fråga om 
någon vill delta i inventering eller an-
nat spännande. 
Vi ses! 
 

Barbro Loborg 

 
I föregående medlemsblad hade vi en 
tävling som gick ut på att para ihop rätt 
författare till 8 olika poetiska citat som 
alla handlade om fåglar. Vinnare blev 
Ann-Kristin Vagland, Klavreström som 
hade samtliga rätt.  
De rätta svaren var: 
 

 
1. Harry Martinsson 
2. Werner Aspenström 
3. Kerstin Ekman 
4. Dan Andersson 
5. Ulf Lundell 
6. Tomas Tranströmer 
7. Hjalmar Gullberg 
8. Selma Lagerlöf 



 
Vill du inventera skogsfåglar? 

 
Samskog är SOF:s nya samarbetspart-
ner mellan skogsägare och skådare som 

vill delta i inventeringen.  

Under 2012 genomförs ett tiotal inven-
teringar i Uppland/Sörmland, Dalsland 
och Småland. Vi erbjuder skogsägaren  

 

 

 

kostnadsfri inventering och rådgivning. 
Viss utbildning och ersättning utgår till 
inventerarna. Detta år kommer att bli ett 
försöksår på ett mindre antal platser. 

Förhoppningen är att till nästa år utöka 
de skogsområden som ska inventeras. 
Är du intresserad av att vara med och 
inventera eller är du kanske skogsägare  

och tycker det här känns betydelsefullt 
och viktigt att få din skog inventerad, 
hör av dig till fågelklubben via mail el-
ler telefon.  

Anmälan kan också ske till: 
jarmo@sofnet.org  0530-77 56 00 
 

Uppvidinge Fågelklubb 
Sjösåsvägen 16, 360 42  BRAÅS 

 

 

STYRELSE 

Ordförande: Jan Alldén 

Näsby, 360 70  LENHOVDA 

E-post allden.jan@connect2ip.com 

Tfn 0474-350 20 Mob 070-3037138 

Vice ordförande: Göran Carlsson 

Ringvägen 14, 360 75  ALSTERMO 

E-post: goran.elisabeth@telia.com 

Tfn 0481-615 33 Mob 070-2321235 

Sekreterare: Rolf Lilja 

Sjösåsvägen 16, 360 42  BRAÅS 

E-post: rolf.lilja.braas@telia.com 

Tfn 0474-307 16 Mob 0733-107595 

Kassör: Jonny Svensson 

Nålgatan 5, 360 70  ÅSEDA 

E-post: jonny.svensson@netatonce.net 

Tfn 0474-715 25 Mob 076-1063668 
 

 

Ledamot: Marianne Arfvidsson 

Lejens väg 24,  360 42  BRAÅS 

E-post: marianne@kronobergare.se 

Tfn 0474-304 63 Mob 070-2705503 

Ledamot: Torbjörn Gustafsson 

Åmatorp Jogård,  360 73  LENHOVDA 

E-post: tg@glocalnet.net 

Tfn 0474-240 45 Mob 010-4716157 

Ledamot: Barbro Loborg 

Ekhorva Skola, 360 70  ÅSEDA 

E-post: loborg@gmail.com 

                          Mob 070-6662703 

 

REVISOR 

Lars Wähämäki, Åsedavägen 11, 360 76  ÄLGHULT   

 

MEDLEMSAVGIFT 2012 

Över 20 år           50:- Under 20 år 10:- 

Familjemedlemmar 10:- 

Vårt bankgironr är 5649-6755 

 

KLUBBEMBLEM Finns att köpa för 50:-/st + porto 

Ring Jonny Svensson på tel 0474-715 25 så skickar han 
ett omgående. 
 
 

Kungsfågel  Foto: Thomas Hultquist 


