
  

Tio månader i luften - utan att 
landa 

 

Alla har vi nog någon fin sommarkväll 

njutit och beundrat tornseglarens fantas-

tiska flykt. När man ser dem flyga kring 

hustaken kan fåglarna accelerera till 

över 100 kilometer i timmen. Den flyg-

hastigheten alstrar de själva med mus-

kelkraft i horisontell flykt, vilket inte 

går att jämföra med fåglar som störtdy-

ker, som till exempel pilgrimsfalken 

som kan komma upp i ännu högre has-

tigheter. Men det här är det högsta man 

känner till hos en aktivt flygande fågel. 

Tornseglaren är en de mest allsidiga 

flygarna i fågelvärlden med sitt extrema 

levnadssätt, så gott som alltid i flykt i 

lufthavet. Förutom att flyga snabbt är 

den också bra på att flyga långsamt och 

energieffektivt. 

Hypotesen om tornseglarnas liv i luften 

lades fram av britten Ron Lockley redan 

1970, men det är först nu som forskare 

vid Lunds universitet har lyckats bevisa 

artens extrema liv. Ingen annan fågelart 

håller sig i luften lika länge utan att lan-

da. 

Tillsammans med kollegor har Anders 

Hedenström, professor vid biologiska 

institutionen i Lund, under flera år fors-

kat på tornseglare. Forskarna har följt 

13 individer, några av dem två år i rad.  
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Genom data från en mikrologg som 

fästs vid varje fågel har forskarna kun-

nat avgöra om en individ befunnit sig i 

luften eller inte, dess acceleration, samt 

var den har varit vid varje givet tillfälle. 

Utrustningen väger mindre än ett gram 

och sitter som en liten ryggsäck bakom 

nacken på fåglarna. Fåglarna själva vä-

ger 35–40 gram.  

Resultatet visar att några individer har 

landat korta stunder på nätterna, ibland 

en hel natt. Men även dessa har till-

bringat mer än 99,5 procent av den tio 

månader långa flyttnings- och övervint-

ringsperioden i luften. Data från andra 

individer visar att dessa inte har landat 

en enda gång på tio månader.  

Tornseglarna börjar häcka relativt sent i 

livet, när de är två till tre år gamla. De 

kan bli riktigt gamla, upp till 20 år. Den 

ackumulerade flygsträckan hos så gam-

la individer motsvarar sju tur- och retur-

resor till månen, säger Anders Heden-

ström. 

Det här flyttar fram gränserna rejält för 

vad vi vet om djurens fysiologi. En tio 

månader lång flygfas är den längsta som 

vi känner till hos någon fågelart, det är 

rekord, säger Anders Hedenström 

Av dem som aldrig landade hade samt-

liga ruggat och fått nya flygfjädrar 

(ving- och stjärtpennor), medan majori-

teten av dem som någon gång landade 

hade oruggade vingpennor. Om de har 

ruggat eller inte kan tyda på små skill-

nader i allmänkondition eller parasitbe-

lastning och förklara flygbeteendet hos 

individer inom arten, säger Anders He-

denström. 

Tornseglarna kommer till Sverige för att 

häcka i slutet på maj och stannar unge-

fär två månader. I slutet av juli eller 

början på augusti när de är färdiga med 

häckningen flyger de söderut och det är 

den tiden som forskarna har studerat. 

Mätutrustningen har även en ljuslogger 

som gör att det går att bestämma fåglar-

nas positioner. När de lämnar Sverige 

flyger de via Iberiska halvön och Väst-

afrika till Kongobäckenet. Där stannar 

de flesta i sex månader och ruggar bland 

annat under tiden, berättar Anders He-

denström. Framåt våren vänder de till-

baka ungefär samma väg men då stan-

nar alla en vecka till tio dagar på ett litet 

område i Liberia. Troligen för att äta 

upp sig på feta termiter som dyker upp 

efter den regnperiod som har varit då. 

Den nya kunskapen om tornseglarna har 

redan rest nya frågor som hur de klarar 

den höga energiom-

sättningen under tio 

månader i luften och 

hur gör de när de fly-

ger och sover samti-

digt? De kanske gör 

som fregattfågeln och 

sover när de glidfly-

ger. Varje dag, i 

skymning och gry-

ning, stiger tornsegla-

ren till två, tre kilome-

ters höjd. Sedan kan-

ske de sover under 
Tornseglare.  Foto Barbro Loborg 



sjunkande glidflykt, men det vet vi inte 

ännu, säger han. 

Tekniken som använts har utvecklats 

inom projektet Centre for Animal Mo-

vement Research (CAnMove). Resulta-

ten har publicerats i en artikel i den ve-

tenskapliga tidskriften Current Biology. 

 

Rolf Lilja 

 

Kalmar OF blev segrare i All-
helgonarallyt i Småland 2016 
 

Artrallyt i Småland avgjordes tradi-

tionsenligt under Allhelgonahelgen 5-6 

nov. För Uppvidinges del var det andra 

året i rad som vi fick kämpa mot vädrets 

makter. I fjol disigt väder med dimma 

och i år regn och snö. Trots detta fick vi 

in rapporter från 22 personer som varit 

ute och spanat efter fåglar. Stort tack till 

alla som ställde upp. 

Artrallyt är en uppskattad programpunkt 

under hösten och har blivit ett effektivt 

sätt att hitta intressanta fågelarter i vår 

kommun. 

Upplägget i år, liksom tidigare år, är att 

samtliga lokalklubbar i Småland bjuds 

in att vara med. Tävlingen går ut på att 

under två dagar se så många fågelarter 

som möjligt inom respektive klubbs 

verksamhetsområde. Alla klubbmed-

lemmar kan delta alltefter möjlighet och 

intresse. Tävlingstiden pågår från mid-

natt i två dygn till ny midnatt. 

För Uppvidinge Fågelklubbs del blev 

slutresultatet 71 arter, vilket efter om-

ständigheterna är klart godkänt. Det är 

den tredje bästa siffran vi haft under de 

femton år som vi deltagit. Vi fick in två 

nya arter i år, mindre sångsvan och sjö-

orre. Under dessa femton artrallyn har 

vi nu totalt observerat 110 olika arter i 

vårt verksamhetsområde.  

 

Resultatlista 2016   

  Lokalklubb Antal arter 

1 Kalmar OF 119 

2 Jönköpings FK  114 

3 Ljungby FK 101 

4 FK Hultsfred   96 

5 Tjust OF 95 

5 Växjö FK  95 

7 Tingsryds FK 90 

8 Västbo FK 89 

9 Höglandet */ 87 

10 Värnamo FK 85 

11 Skillingaryd/Vaggeryds OK   79 

12 Uppvidinge FK 71 

13 Oskarshamnsbygdens FK 69 

14 Markaryds FK 66 

15 Vetlanda OK 64 

16 Nässjö OK 61 

17 Nybro-Emmaboda FK 60 

   

   

     

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågelklubbar 

 

 

 

Totalt var det 19 klubbar och 

runt 240 skådare ute i fält i tuf-

fast möjliga väderlek. När lis-

torna nu summerats är det 

Kalmar OF som vinner på star-

ka 119 arter, vilket är samma 

resultat som de hade 2015. Vi 

lyfter på hatten och säger grat-

tis! I artlistan hittar vi bl.a. 

smålom, kustpipare, kärrsnäp-

pa, dvärgmås, tretåig mås, sil-

vertärna, tordmule och sten-Sjöorre. Ny art för Uppvidinge i Allhelgona rallyt.  Foto Rolf Lilja 



skvätta. Trots det tuffa vädret i norr blir 

Jönköping tvåa på fina 114 arter! Stark 

prestation av Ljungby på tredje plats 

med 101 arter!  

Vi gratulerar Västbo FK och Stefan 

Andersson till sibiriska järnsparven vid 

Fegens sågverk i Smålandsstenar.  

Andra roliga fynd i länet var bl.a. tretåig 

mås i Jönköping, kungsörn i Ljungby, 

lappuggla i Hultsfred, hökuggla i Tjust, 

Värnamo och Skillingaryd. 

 

Bästa klubbinsats 2016 
 

Bästa klubbinsats har varit ett uppskat-

tat inslag i tävlingen. Förutsättningarna 

för de olika kommunerna ser ju lite oli-

ka ut och här tävlar man mer mot sig 

själv. Vi sätter årets resultat i relation 

till snittet de 10 senaste åren (2006-

2015). Tätt i toppen som vinnare blir 

Tingsryds FK på 110%. Anmärknings-

värt är att det är andra året i sträck som 

Tingsryds FK blir bästa klubb. Uppvi-

dinge FK gör ett bra resultat detta år 

och kommer tvåa med 109 %. Av tabel-

len nedan ser man att sju klubbar gör ett 

bättre resultat 2016 jämfört med sitt ge-

nomsnitt de senaste tio åren. 

 

 
Bästa klubbinsats 2016  

 Lokalklubb  
1 Tingsryds FK 109,9% 
2 Uppvidinge FK 108,6% 
3 Värnamo FK 104,7% 
4 FK Hultsfred 104,6% 
5 Ljungby FK 101,0% 
6 Kalmar OF 100,9% 
7 Skillingaryd/Vaggeryds OK 100,6% 
8 Jönköpings FK 99,3% 
9 Höglandet */ 97,0% 
9 Växjö FK 97,0% 

11 Västbo FK 93,6% 
12 Nybro-Emmaboda FK 93,2% 
13 Tjust OF 93,0% 
14 Vetlanda OK 90,0% 
15 Markaryds FK 86,2% 
16 Nässjö OK 71,7% 
17 Oskarshamnsbygdens FK 65,7% 

   
   
   

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågelklubbar 

 

Exkursionsrapporter 2016 
 
 
Orrspel på Horshaga fly  
 

Lördagsmorgonen den 16 april blev ty-

värr en sådan där morgon då dis, dimma 

och lite lätt duggregn gjorde att både 

människor och djur kanske kände sig 

lite lätt mollstämda. Man brukar ju säga 

att det inte finns dåligt väder utan bara 

dåliga kläder men åt sikten är det svårt 

att göra något. Trots detta kom hela 15 

personer och samsades om utrymmet i 

vårt nybyggda fågeltorn. När besvikel-

sen på vädret dämpat sig lite, började 

man inse att även ett besök på flyet i  

 

detta väder kan vara spännande.  

Nu fick man helt förlita sig till de läten 

som hördes. Tillsammans kom vi fram 

till att nog satt det väl några orrar och 

kuttrade någonstans framför oss i dim-

man. Plötsligt hörs den melankoliska 

visslingen från en ljungpipare, kanske 

ännu mer ödslig när man bara kan för-

nimma den någonstans där ute. Ungefär 

08.30 började regnet avta och sikten bli 

bättre. Dimma och dis drog fortfarande 

som slöjor fram och tillbaka över flyet, 

men några av fåglarna började vakna 

till. Dubbeltrast, taltrast, koltrast och 

Vad döljer sig där ute i dimman?  Foto Rolf Lilja 



bofink var de som ljudligast förgyllde 

tillvaron. När sikten var som bäst kunde 

vi räkna in minst tio spelande orrtuppar. 

Ljungpiparna hade vi ju hört hela tiden 

och vid något tillfälle ses nu tre samti-

digt. En sitter ganska nära och låter sig 

beskådas i tubkikaren. En skogssnäppa 

är också uppe och spelar över oss. 

Långt bort i dimman upptäcks en trana 

och en fiskgjuse passerar över området. 

Några ängspiplärkor, en sädesärla och 

en rödhake fullbordar den kanske lite 

fattiga artlistan. Däremot tror jag de 

flesta är rika inombords, trots lite regn-

blöta kläder på utsidan. En förhoppning 

vi har, med dessa utflykter till våra få-

geltorn, är att fler nu på egen hand ska 

hitta hit. Här kan man året runt njuta av 

den alldeles speciella natur som Hors-

haga fly erbjuder. 

 
Fågelskådningens dygn 

 

När jag anländer till Södresjö vid 22-

tiden för nattpasset, som kanske är den 

mest spännande delen av dygnet, har de 

flesta fåglarna tystnat. På långt håll hörs 

en pärluggla och det skulle senare visa 

sig att under större delen av natten är 

det bara jag och ett par pärlugglor som 

är vakna. Den andra pärlugglan börjar 

spela kl. 23.15 och då mycket närmre, 

ungefär rakt över sjön. När man sitter så 

här omgiven av enbart mörker är det 

lättare att förstå hur folk förr i tiden 

kanske skrämdes av lätet. De mest vid-

skepliga sa att det var en trollhund, en 

”vätterhund” medan mera sansade per-

soner påstod att det var haren, ”mäcker-

haren”. Mystiskt och ödesbetonat låter 

det förvisso. Pärlugglorna fortsätter att 

spela fram till kl. 03.00 då båda tystnar.  

När solen sedan stiger över skogskanten 

blir fågellivet mycket mer intensivt. På 

snabba vingar ”hänger” grönbenan 

sjungande över sjön och enkelbeckasi-

nens ”bräkande” läte hörs från skyn. 

Runt tornet sjunger taltrast, koltrast, 

trädpiplärka och olika mesar. Göken 

ropar och från söder hörs en bubblande 

orre. Två storspovar lyfter och låter 

höra sina underbara drillar. De två tran-

paren travar majestätiskt omkring i sina 

respektive revir och ett par sångsvanar 

intar frukost vid kanten av en av vatten-

speglarna. En smådopping visar sig och 

”ploppar” upp och ner i sökandet efter 

föda. Längst i norr simmar en svartha-

kedopping, den sista av arten i sjön. På 

en dybank samsas ett par tofsvipor med 

en skogssnäppa och över vattenytan 

sveper både ladu- och hussvala. Grön-

göling samt större och 

mindre hackspett hörs 

och syns i träden vid 

strandkanten. 

Vid ett tillfälle passe-

rar tre skrattmåsar 

över sjön. För bara 

några år sedan låg 

skrattmåsarnas läte 

som en ljudlig matta 

över sjön. På flera 

ställen fanns deras 

boplatser och ve den 

rovfågel eller kråkfå-
Kl. 04.50 på söndagsmorgonen vid Södresjö.  Foto Rolf Lilja 



gel som råkade komma för nära. Det är 

ju lätt att förstå vilket skydd detta gav åt 

övriga fåglar. Ur mänskligt öga kan vi 

inte se att sjön förändrats och varför 

skrattmåsarna försvunnit är en gåta. 

Kanske finns det andra orsaker som inte 

direkt kan hänföras till häckningsloka-

len som är problemet.  

Totalt iakttogs under dygnet ca 50 arter 

och antalet besökare var 27 personer. 

 

 

Fira mors dag i Våraskruv  
 

En fin, varm söndagseftermiddag den 

29 maj kom det 22 personer till vår ex-

kursion i naturreservatet Våraskruv. 

Emil Persson från Länsstyrelsen guida- 

de oss först i det 7 ha stora område 

som brändes som en naturvårdande 

åtgärd i augusti 2015.  

14 olika län samverkar under 2015-

2019 i ett EU-projekt för den svenska 

skogen som kallas ”Life Taiga”. 120 

naturvårdsbränningar är planerade att 

genomföras i dessa län och alla åtgär-

der ska ske i skyddade områden inom 

Natura 2000. Genom dessa åtgärder 

ska man återskapa och bevara en unik 

natur och hotade arter för kommande 

generationer. Emil berättade om vilket 

grundarbete som måste göras innan man 

startar bränningen. Brandgator ska an-

läggas, vattenslang ska läggas ut runt 

hela brandområdet och dessutom ska 

SMHI:s prognoser om hur torrt det är i 

marken vara optimala för att nå bästa 

möjliga resultat. Vi fick också en må-

lande beskrivning om hur man kan styra 

elden för att nå just det målresultat som 

Länsstyrelsen satt upp för området. 

Själva branden sker därefter under kon-

trollerade former och med utbildad per-

sonal.  

Sedan vandrade vi genom det brända 

området och Emil visade på lungmossa 

och skållavar som till-

sammans med topp-

murkla och korsört är 

några av de arter som 

redan börjat växa på 

marken. Runt om hör-

des konsert från alla 

försommarens sångare, 

framför allt lövsångare, 

bofink och svarthätta. 

Särskilt roligt var också 

att höra flera grönsånga-

re samt ett par göktytor 

uppe vid gården.  

 

Emil Persson, Länsstyrelsen var dagens guide.  Foto Rolf Lilja 

Vy från det brända området.  Foto Rolf Lilja 



 
Från styrelsen 
Vi har under året fortsatt med under-

hållningsarbeten vid fågeltornen. Till 

vårt torn vid Horshaga fly är nu skylt-

ningen klar och trappan har halksäkrats. 

Taket vid Södresjö-tornet har reparerats 

och plattformen vid Varsjön har frä-

schats upp. 

Inom vårt verksamhetsområde har även 

detta år ett nytt fågeltorn uppförts. Tor-

net ersätter vårt gamla vid Drevsjön och 

det är Länsstyrelsen som står för byg-

get. Även området väster om Drevsjön, 

Kullamossen, har i år till stora delar 

röjts och här kan ett besök till våren 

verkligen bli något att se fram emot.    

Under februari-mars var det i år tolfte 

året som fågelklubben deltog i kungs-

örninventeringen. Som vanligt ett tids-

ödande jobb där klubbens medlemmar i 

år lagt ner ca 175 timmar på dels spel-

flyktsinventering under vintern och dels 

besök under sommaren i intressanta om-

råden.   

Under sommaren har fågelklubben haft 

en fast utställning i Braås Hembygds-

park där vi med bilder och text presen-

terat klubben och vad vi håller på med. 

Tanken är att valda delar av denna ut-

ställning ska ställas ut på 

biblioteken i kommunen 

under kommande år. 

De senaste åren har alltfler 

upptäckt en ny, spännande 

lokal i Uppvidinge, nämli-

gen Flybo torvmosse. En 

sökning i Artportalen visar 

på en lista över spännande 

fåglar. Vi har i år börjat att 

tillsammans med Länssty-

relsen, Uppvidinge kom-

mun och ägarna Econova 

titta på möjligheten att yt-

terligare förbättra området. 

Kanske finns det en möjlighet att efter 

torvbrytningens slut få till en riktigt fin 

våtmark.   

Fågelklubben har under året blivit god-

kända som miljöorganisation med tale-

rätt. Detta betyder att vi tillåts komma 

in med synpunkter på tillsynsärenden 

enligt miljöbalken vid frågor som rör 

natur och miljö i Uppvidinge kommun. 

 

Fågelklubben har i gemensam skrivelse 

tillsammans med Sveriges Ornitologis-

ka Förening och Kronobergs Ornitolo-

giska Förening lämnat synpunkter på 

Nya tornet vid Drevsjön.  Foto Ulf Arfvidsson 

Myrspov, en av de intressanta besökarna vid Flybo torvmosse.  Foto Rolf Lilja 



130 kV ledningen mellan Hageskruv 

och Nybro. Vi påpekade det olämpliga 

att bygga ny ledningsgata utan tycker 

man i möjligaste mån ska bredda redan 

befintlig ledningsgata. Nyuppförda led-

ningsstolpar ska konstrueras så att man 

utesluter att fåglar dödas genom ström-

genomföring. Alla tre föreningarna har 

även gjort en gemensam skrivelse angå-

ende motsvarande ledning mellan Bred-

hälla och Horshaga. Även här utmynna-

de resonemanget i att om det beslutas 

att ledningen ska byggas så bedömer vi 

att minst skada sker om man breddar 

redan befintlig ledningsgata. 

Vi har även jobbat med ett antal projekt 

som vi planerar ska bli av under 2017. 

En tanke vi har är att, via en kvällskurs i 

Åseda, lära så många som möjligt av 

medlemmarna att lägga in sina observa-

tioner på Artportalen. Vi arbetar, till  

sammans med Kronobergs Ornitologis-

ka Förening, att få till en göktytedag 

med Erik Arbinger. Föreläsning på för-

middagen och därefter spika göktyte-

holkar på eftermiddagen. Långtgående 

planer finns också på att göra en över-

gripande inventering av tjäder i kom-

munen. Här hoppas vi få mycket hjälp 

från medlemmarna. Om du har observa-

tioner av tjäder som inte finns rapporte-

rade är vi mycket tacksamma för att få 

ta del av dessa. Ta kontakt med någon i 

styrelsen. En annan aktivitet där vi ef-

terlyser hjälp av observanta medlemmar 

är den pågående inventeringen av 

kungsörn. Även här är vi tacksamma för 

att få in alla iakttagelser som ni gör. 

 

Webb-attack på vår hemsida 
 

Fågelklubbens sida har varit utsatt för 

webb-attacker. Det har medfört att man 

lyckats komma åt sidan och placera s.k. 

trojaner på sidan som sedan kan aktive-

ras för att skicka skadlig kod. Hemsidan 

är nu flyttad till ett annat webb-hotell 

och helt omgjord med ny kod. Den 

skadliga koden bör därmed vara bortta-

gen. För att komma åt sidan måste man 

logga in eller knäcka någons inlogg-

ningsuppgifter. Det har sannolikt skett 

och därför ombeds ni nu logga in och 

ändra lösenordet så att det innehåller 

minst sex tecken varav minst en versal 

och minst en siffra. Det skall naturligt-

vis vara ett lösenord som inte enkelt kan 

knäckas. 

Som upplysning kan sägas att sidan har 

flera försök varje dygn från personer 

som försöker logga in genom att gissa 

lösenord. Kulmen nåddes den 7 oktober 

när närmare 10 000 inloggningsförsök 

gjordes under några timmar. 

 

Gå in på fågelklubbens hemsida och 

klicka på ”Admin” i rubrikraden. Du 

som redan tidigare har ett användar-

namn klickar på ”Glömt lösenord?”. 

Fyll i din e-postadress så får du svar di-

rekt med ett e-postmeddelande. Klicka 

på länken i mailet och kopiera in verifi-

eringskoden. Därefter får du upp en sida 

där du kan skriva in ditt nya lösenord. 

 

Om du inte har loggat in någon gång 

under november och december eller inte 

har något användarnamn men vill skriva 

in lokalobsar, kontakta då Rolf (se kon-

taktuppgifter på sista sidan) så lägger vi 

upp ett nytt användarnamn och medde-

lar dig hur du skall logga in. 

Det skulle göra vår hemsida mycket 

mer intressant om så många som möj-

ligt ville skriva in sina lokalobsar. Kan 

vara vad som helst, t.ex. vilka fåglar du 

har vid fågelbordet eller en fråga om en 

fågel du inte känner igen.  

Gör slag i saken och kontakta oss så ska 

vi hjälpa dig komma igång! 



Exkursioner/aktiviteter vintern, våren och sommaren 2017 
 

Fredag 27 januari – måndag 30 januari 2017  

Vinterfåglar inpå knuten. För tolfte året anordnar SOF en räkning av fåglar vid lan-

dets alla fågelbord. Gå in på SOF:s hemsida (birdlife.se) om du är osäker på hur du 

gör vid inventeringen. 

 

Söndag 26 feb 2017 

Årsmöte. PRO-lokalen, Lenhovda kl. 16.00. Kallelse och närmare uppgifter se sista 

sidan i medlemsbladet. 

 

Söndag 12 mars 2017 

Utflykt till Fröseke mader och Hinkarydsreservatet. Fröseke mader har tidigare 

odlats och även använts till slåtter. Efter en snörik vinter är de delvis översvämmade 

och erbjuder då ett spännande fågelliv. Ett stort antal sångsvanar kan då rasta, till-

sammans med tranor och gäss. Även tofsvipor, enkelbeckasiner och olika andfåglar 

kan ses. 

Efter några timmar åker vi vidare för att besöka Hinkarydsreservatet. Här kan vi 

beskåda de mäktiga barrträden som är 250 år gamla. Genom reservatet rinner Björke-

kärrsbäcken och nere i ravinen finns massor av spännande mossor, svampar, lavar och 

andra växter. Vi får också säkert se ett antal av de fåglar som hör barrskogen till. 

Vill du vara med på båda utflykterna är samling kl. 06.00 vid bensinmacken i Fröseke 

centrum. Vill du endast delta vid rundvandringen i Hinkaryd är samlingen på samma 

plats kl. 08.00 

PS! Om maderna ej översvämmats lägger vi kanske lite extra tid i Hinkarydsreserva-

tet. Vi möter då ändå upp vid macken kl. 08.00. Vi beräknar hålla på till ca kl. 11.00. 

Ledare: Göran Carlsson. Tel: 070-23 21 235 

 

Lördag 8 april 2017 

Orrspel på Horshaga fly. För tredje året i rad och på flera medlemmars begäran gör 

vi åter ett vårbesök på flyet. Utöver spelande orrar kan vi hoppas på bl a ljungpipare 

och skogssnäppa. Trastsången ljuder från olika håll och varje år brukar det dyka upp 

någon oväntad art. Samling vid parkeringen utefter vägen Horshaga-Älmedal (se 

skyltning ca 400 m öster om byn Horshaga) Varma kläder och skodon som tål väta! Vi 

börjar kl. 06.00 men om du vill ansluta senare går det också bra. Vi beräknar hålla på 

till ca kl. 09.00  

Ledare: Rolf Lilja. Tel: 0733-10 75 95 

 

Lördag 6 maj – Söndag 7 maj  2017  

Fågelskådningens dygn vid Södresjö. Det har nu nästan blivit tradition med ”Få-

gelskådningens dygn vid Södresjö” Tanken med denna programpunkt är att vi kom-



mer att vara på plats i tornet under dygnets alla 24 timmar. Vi startar på lördagen kl. 

15.00 och avslutar på söndagen kl. 15.00. Du kan när som helst göra ett besök. Tänk 

dig att under eftermiddag och kväll tyst och rofyllt få uppleva hur fågelsången sakta 

avtar och se nymånens skära som speglar sig i vattenytan. Tittar vi noga mot sjön i 

skymningsljuset kanske vi nu får uppleva hur arenan övertas av fladdermössen. Kan-

ske vill du uppleva en natt med möjlighet att få lyssna till ugglornas lite kusliga läten. 

Ska det möjligen bli just denna natt som vi får höra dvärgbeckasin, småfläckig sump-

höna eller någon annan exklusiv fågel. Du kanske föredrar gryningstimmarna i för 

hoppning att få höra sparvuggla, få vara med om rödhakens första, lite trevande sång 

innan fågelkören exploderar i toner. 

Tag gärna med fika samt kikare och guidernas tubkikare står också till ert förfogande. 

Samling fågeltornet vid Södresjö (följ skyltning från vägen Lenhovda- 

Älghult). 

Ledare: Göran Carlsson. Tel: 070-23 21 235 

 

Torsdag 8 juni 2017 

Vandring i naturreservatet Getaryggarna. Vi besöker ett av de mer spännande re-

servaten i Uppvidinge.  Som det står i ”Natur & kultur i Uppvidinge”: Gåtfulla Geta-

ryggarna höjer sig som en drakrygg ovanför skog och småsjöar. Reservatets branter 

är tvära, särskilt i söder och öster. Uppe på platån påminner naturen om John Bauers 

målningar.  

Från riksväg 31 mellan Norrhult och Lindshammar följ gul skylt mot Bränderyd. Efter 

3,5 km, sväng vänster längs den lilla Getaryggsvägen (vit skylt) och följ denna 200 m 

till vändplats med parkeringsmöjligheter. Vi startar kl. 19.00 och beräknar hålla på till 

ca kl.22.00. Promenaden är bitvis brant och fordrar rejäla skodon. Ta gärna med kika-

re och lupp och givetvis fika.  

Ledare: Love Eriksen. Tel: 073-18 25 031 

 

 

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 aktivi-

tet tag kontakt med ansvarig ledare. Vi kommer dessutom att meddela ev ändringar på 

vår hemsida www.uppvidingefagel.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.uppvidingefagel.se/


   Kallelse  till 
 

 ÅRSMÖTE 
 
 

UPPVIDINGE FÅGELKLUBB 
 

 
Söndagen den 26/2 2017 kl. 16.00 i PRO-lokalen, Lenhovda. 

( adress: Storgatan 12 ) 

 

     Program:   Årsmötesförhandlingar 

 

 

         ”Urval av bilder från Thomas skådarliv” 

Thomas Hultquist, fantastisk fågelfotograf, visar bilder ur sitt 

skådarliv från olika platser både i Sverige och utomlands 

 

------------ 

Fågelklubben bjuder sedvanligt alla deltagare på fika. 

 

VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG NATURSTUND. 

Styrelsen för Uppvidinge Fågelklubb. 



 
 

Nytryck av vårt klubbmärke 
 

Sedan en tid tillbaka finns det nya 

klubbmärken för dig som är intresserad. 

Ett är i tyg och ett är en klisterdekal för 

exempelvis bilen. Du kan köpa det vid 

någon av våra aktiviteter eller genom 

vår kassör Jonny Svensson, tel. 076 106 

36 68. 

Priset är 20 kr för tygmärket och 10 kr 

för klistermärket. 

För den som vill ha det hemsänt till-

kommer porto. 

Välkommen med din beställning! 

  

 

Uppvidinge Fågelklubb 
Sjösåsvägen 16, 360 42  BRAÅS 

 

STYRELSE: 

 

Ordförande: Göran Carlsson 

Ringvägen 14, 360 75 ALSTERMO 

E-post goran.elisabeth@telia.com 

Tfn 0481-615 33 Mob 070-2321235 

 

Vice ordförande: Love Eriksen 

Bihult 1, 360 73  LENHOVDA 

E-post: love.eriksen@gmail.com 

                           Mob 073-1825031 

 

Sekreterare: Rolf Lilja 

Sjösåsvägen 16, 360 42  BRAÅS 

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

Tfn 0474-307 16 Mob 0733-107595 

 

Vice sekreterare:  Marianne Arfvidsson 

Lejens väg 24,  360 42  BRAÅS 

E-post: marianne@kronobergare.se 

Tfn 0474-304 63 Mob 070-2705503 
 

 

Kassör: Jonny Svensson 

Nålgatan 3, 364 31  ÅSEDA 

E-post: jonny.svensson@netatonce.net 

Tfn 0474-715 25 Mob 076-1063668 

 

Ledamot: Torbjörn Gustafsson 

Holmahult Gården,  360 73  LENHOVDA 

E-post: tg@glocalnet.net 

Tfn 0474-240 45 Mob 010-4716157 

 

Ledamot: Staffan Jonasson 

Voltgatan 2 D,  380 42  MÅLERÅS 

E-post: staffanirene@telia.com 

Tfn 0481-312 36 Mob 070-6031236 

 

 

REVISOR 

Lars Wähämäki, Åsedavägen 11, 360 76  ÄLGHULT   

 

 

MEDLEMSAVGIFT 2017 

Över 20 år           60:- Under 20 år 10:- 

Familjemedlemmar 10:- 

 

Vårt bankgironr är 5649-6755 
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