
Datum:   Torsdagen den 25 december 2008, 19:35:43
Namn:   Maud  
Nummer:   17 
 
 
Tack för svaren! 
Jag sa att jag trodde det kunde vara just stjärtmes eftersom jag ser de ofta när jag är ute och går 
men de var säkra på att det inte var det. Jag trodde först det var en av de två entitorna som brukar 
besöka bordet men de visste att de inte var dem heller. Mannen pratade något om att de hade svart 
på huvudet. Ska i alla fall försöka ta reda på vad de kan vara. Kan se fågelbordet med tubis från 
fönstret. Brukar nästan varje dag se ett tiotal stenknäck i träden här.  
 
  
Datum:   Torsdagen den 25 december 2008, 17:48:20
Namn:   Peter Mathisen  
Nummer:   16 
 
 
Såg idag att det rör sig en hel del stjärtmes i Vilstaskogen. Om de hävdar snösparvar vid den här 
tiden på året så är det nog troligare med stjärtmes. Går säkert att lista ut säkert om man får reda på 
"bordsskicket".  
På julaftonsmorgonen hade jag 11st på en just uppsatt matning hos mina föräldrar i Skogstorp. 7st 
trängdes på samma talgboll.  
/Peter M  

 
Datum:   Måndagen den 22 december 2008, 12:16:27
Namn:   Peter Mathisen  
Nummer:   15 
 
 
Ett annat tips är bergfink som jag fått för mig är väldigt svår hos de som inte skådar. Brukar kunna 
bli lite vad som helst. Stjärtmes är inget sämre förslag. Tror i allafall som föregående att det inte rör 
sig om snösparvar.  
Mvh 
Peter Mathisen  

 
Datum:   Fredagen den 19 december 2008, 20:51:08
Namn:   Ilva Hansson  
Nummer:   14 
 
 
Svar till Maud: Jag tror att det är stjärtmesar som besöker deras fågelbord.  
 
  
Datum:   Tisdagen den 16 december 2008, 11:31:26
Namn:   Maud  
Nummer:   13 
 
 
Hej! 
Har en liten fråga om någon vill svara. Jag har ett par grannar som matar fåglar bredvid en stig in 
mot Vilstaskogen. De påstår att de sett flera snösparvar äta vid fågelbordet vid flera tillfällen. 
Brukar de besöka fågelbord om vintern? Jag går förbi detta fågelbord ganska ofta och har aldrig 
själv sett de.  
 
  



Datum:   Söndagen den 23 november 2008, 20:12:41
Namn:   Leif Carlsson  
Nummer:   12 
 
 
Ö Hjälmaren 23 nov. 6 deltagare. Förvinter med isklirr. Strömstare, varfågel, storskrake väldigt få, 
knipa, vigg, havsörn 3 ungfåglar, korp 30- 40.  
 
  
Datum:   Torsdagen den 30 oktober 2008, 17:23:55
Namn:   Lennart Eriksson  
E-post:   lennart@hallbybrunn.com 
Nummer:   11 
 
 
Hej! Nu har jag fört in oktober månads gåsräkning vid Sörfjärden. Du som är intreserad av 
resultaten. Titta på nedanstående länk http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok...  
Svar till Maud. Vi hade upptaktsträff för kursen vinterfågelmatning. Det går bra att hänga med på 
denna kurs. 
Ej OKE medlemmar kan också deltaga. Det kostar i så fall medl.avg.till OKE för 2009.För OKE:are 
är det gratis förutom kurslitteratur. Nästa träff i studiefrämjandets lokaler den 10 nov. kl 18:00 
Välkomna  

 
Datum:   Fredagen den 24 oktober 2008, 18:30:07
Namn:   Maud  
Nummer:   10 
 
 
Behöver man anmäla sig till vinterfågelmatningskursen eller är det bara att komma? Går det att 
vara med första gången utan att vara medlem?  
 
  
Datum:   Onsdagen den 24 september 2008, 18:49:57
Namn:   Lennart Eriksson  
E-post:   lennart@hallbybrunn.com 
Nummer:   9 
 
 
Hej! Nu har första hösträkningen av gäss genomförts vid Sörfjärden. Resultatet på denna räkning 
och även tidigare räkningar under 2007/2008 finns här: 
http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok...  
Från OKE ansvarade Lars Eriksson för samordningen  
Hälsningar /Lennart  

 
Datum:   Tisdagen den 16 september 2008, 19:09:39
Namn:   Michael Söderström  
Nummer:   8 
 
 
Hej OKE:are! 
Ett tips om ni vill övernatta i Västervikstrakten (till/från Öland eller Skåne t.ex.): www.hyrbo.se 
och se objekt nr 636. 
Det är en granne till mitt fritidshus på Gränsö naturreservat alldeles vid havet som hyr ut, c:a 6 km 
från Västerviks centrum. All info finns på internetadressen. 
Hälsa från mig så kanske ni får rabatt! Och ni kan ju be uthyraren om vägbeskrivning/telefon till 
mig om ni vill hälsa på, jag kommer nog att vara där mer och mer nu!! 

mailto:lennart@hallbybrunn.com
http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok_lista.asp?syfteid=728&from=2007&tom=2008
mailto:lennart@hallbybrunn.com
http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok_lista.asp?syfteid=728&from=2007&tom=2008


Mvh / Michael  
 
  
Datum:   Lördagen den 14 juni 2008, 13:11:35
Namn:   Maud Karlsson  
Nummer:   7 
 
 
Hej! 
Tänkte meddela att klubben fått sin kanske yngsta medlem. Den 7 juni föddes "fågelungen" Cevin 
Karlsson på sjukhuset i Eskilstuna. Han var en lite pulli på 2600 g och 47 cm lång. Han, mamma 
och pappa mår bara bra och går hemma i lugnet och myser. Cevin har fått två mjukisfåglar som 
låter, en bofink och en gök, så han har redan börjat lära sig deras läten.Vi ses nog ganska snart i 
fågelmarkerna. /Mamma Maud och Cevin  
 
  
Datum:   Fredagen den 30 maj 2008, 23:23:13
Namn:   Maud Karlsson  
Nummer:   6 
 
 
Åkte förbi infarten till Sågarsvedet och fortsatte en bit till på asfaltsvägen. Vi parkerade vid en 
vägficka och på vänster sida fanns ett kalhygge, där hörde vi en Nattskärra klart och tydligt. Tänkte 
bara meddela er som ska på nattsångarlyssningen. Vi var där ca 22:00.  
 
  
Datum:   Lördagen den 17 maj 2008, 15:43:34
Namn:   Lennart Eriksson  
E-post:   lennart@hallbybrunn.com 
Nummer:   5 
 
 
Idag har vi genomfört gåsräkning nr 2 2008. Vi var 10 personer från OKE och SOK som trotsade 
det kyliga och regntunga majvädret. Syftet med denna räkning var att kontrollera förra årets 
majräkning av det icke häckande beståndet av grågås runt Sörfjärden. 
Gå in på nedanstående länk så kan du ta del av resultatet. På länken till svalan kan du även ta del 
av alla räkningar vi gjort under projekt Grågås, Sörfjärden under 2007-2008. 
http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok_lista.asp?syfteid=728&from=2007-01-
01&tom=2008-12  
 
 

Senast redigerat av OKE:s (2008-05-18 19:05:54)  

 
Datum:   Söndagen den 27 april 2008, 15:41:28
Namn:   Björn Fors  
Nummer:   4 
 
 
Utflykten till Valnaren tillsammans med SOK lockade 3 OKEare (bara hanar) vilket var 1 mer än 
förra året. Vi fick se och höra ca 60 arter. För komplett lista se svalan. På hemvägen stannade vi 
först vid Mörtsjön där 1 storlom låg och vid Sofiebergsåsen sjöng trädlärka och ortolansparv.  
 
  
Datum:   Måndagen den 7 april 2008, 13:55:36
Namn:   Mati Nömm  

mailto:lennart@hallbybrunn.com


Nummer:   3 
 
 
Igår, söndagen 6 april kl: 16:31 satt jag på soptippen och skådade. Helt plötsligt på mycket nära 
håll, ca 10-15 meter kom först 3 Krickor inflygandes ner mot en damm som finns där, jagandes av 
en Pilgrimsfalk som missade sitt byte. Efter attacken flög falken vidare mot norr.  
 
  
Datum:   Lördagen den 15 mars 2008, 13:55:01
Namn:   Lennart Eriksson  
E-post:   lennart@hallbybrunn.com 
Nummer:   2 
 
 
Vi har idag genomfört årets första räkning av grågäss kring Sörfjärden. Vill du ta del av vad vi såg 
kan du gå in på nedanstående länk. Resultatet är infört i svalan under syftet Gåsprojekt,Sörfjärden. 
http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok...  
Vi var 6 OKE:are och 4 SOK:are som genomförde denna räkning. Tack till Er som ställde upp med 
kort varsel.  

 
Datum:   Onsdagen den 6 februari 2008, 17:43:44
Namn:   Björn Jönsson  
Nummer:   1 
 
 
Hej! 
Alla rapporter i gästboken kommer att redovisas på OKE:s hemsida. 
I menyraden klicka Fågelrapporter. Där finns samlade rapporter från 2002-2007 i Pdf-fil.  
Webbansvarig Björn Jönsson.  
 
 

Senast redigerat av OKE:s (2008-02-07 22:00:24)  
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