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kommer ut 4 nummer per år och medlemmar kan bidra med bilder och artiklar genom att 

skicka dessa till tonyeagle55@hotmail.com så hjälper jag (Tony) till med formgivning och 

anpassning till magasinsformatet. Det går bra att skicka in sitt reportage som en wordfil 
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(räknat i MB) så se till att förminska (och efterskärp bilderna) till max 2000 pixlar på 
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bilderna som de är utan att klistra in dem i dokumentet så fixar jag det. Glöm bara inte att 

skriva en notis i texten var bilderna ska sitta i din textfil. OBS skicka inte berättelser och 

reportage som PDF-filer. 

 

 

 

Nästa nummer kommer i juni och det blir ett sommarnummer med blandat innehåll. 

T.ex. ett reportage om sommarsträcket på Torhamns udde. 

Text och foto i detta nummer (om inget annat anges): Tony Svensson 

 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Då var det dags för vårnumret 2020 av Naturfoto i Sydost. Det bjuds på ett 

lite blandat innehåll, alltifrån reportage om sträckande änder och kväkande 

grodor till utflykts- och boktips 

Skulle du vilja bidra med några bilder och kanske en liten artikel i nästa 

nummer som kommer att vara färdigt i juni så maila materialet till mig med 

rubrik ”Artikel till NSO nr 3-20”. 

 

Vårens första fjärilar räds inte kylan 

Att fjärilarna hör sommaren till håller de flesta säkert med om. Men så här 

tidigt på våren finns det ändå ett fåtal arter som, trots nattfrost och ibland 

riktigt kylslaget väder, är ute och flyger. Vi berättar här lite om vårens allra 

första fjärilar. 

 

Olika strategier 

De allra flesta dagfjärilarna övervintrar som larver eller i puppstadiet. Några 

övervintrar som ännu ej kläckta ägg. Gemensamt för de flesta är dock att de inte 

är fullt utvecklade och börjar flyga förrän den riktigt varma årstiden, när 

överskott på blomster och blad står för dörren. Några undantag finns ju som alltid 

och det är om dem som detta reportage handlar om. 

 

Körsbärsfuksen – sällsynt specialist 

En väldigt speciell fjäril, väldigt sällsynt i övriga landet men fortfarande 

förekommande på många ställen i östra Blekinge och på ostkusten, är 

körsbärsfuksen. Arten är väldigt lik videfuksen som är ett nytida tillskott till 

fjärilsfaunan och man kan se bägge arterna i samma biotoper. Den kläcks i juli 

månad och flyger endast några få dagar för att därefter, mitt i den varma 

högsommaren, uppsöka sitt övervintringsställe. Efter att ha satt sig tillrätta inne i 

en stenmur, ett ihåligt träd eller uppe på något loft eller en lada så börjar den 

extremt långa övervintringen! Med kroppsfunktionerna nerskruvade till ett 

minimum så tillbringar fjärilen sedan mer än 7 månader på övervintringsstället 

innan det i mars-april, beroende på hur lång vintern är, är dags att ge sig ut! 



Fjärilarna uppvaktar sedan varandra och parar sig gärna på marken i någon 

solbelyst glänta. Honorna lägger upp till 200 ägg längs toppskotten på något 

lövträd. Efter larvutveckling och förpuppning är cirkeln sluten och efter några 

dagars flygande av den nykläckta fjärilen i sommarvärmen är det dags att 

uppsöka ett övervintringsställe. Arten lever främst på blommande träd och sav 

från lövträd. 

 

 
Körsbärsfuksen är lite mindre röd och blekare i tonen än videfuksen. Flera 

kännetecken finns att gå på t.ex. att det svarta bandet är mer skarpt och smalare 

på bakvingens nederkant än hos videfuksen. Bilden är tagen i början på april och 

den från ladan nyutflugna fjärilen sitter i solen och värmer sig.  

 

 



 
Här ser man att videfuksens svarta band är diffust och brett på bakvingen.  

Bilden tagen på en relativt nykläckt fjäril i juli. 

 

Nässelfjärilen – en av våra vanligaste  

Något mindre än fuksarna och lite mer kontrastrikt färgad är den välkända 

nässelfjärilen. Likt fuksarna övervintrar den gärna inomhus på något loft eller i 

gamla lador eller i gamla träd med hål eller sprickor i barken. De brukar också 

komma fram samtidigt på vårkanten så kanske har ni förväxlat de tre ganska lika 

arterna någon gång. Från slutet av juni och i juli-augusti kan man se den andra 

generationen flyga. I sällsynta fall kan man runt midsommartid få se en sliten 

övervintrare tillsammans med sin egen avkomma. 



 

 

Sorgmanteln – en av våra största 

I skogsmarker och längs slingriga grusvägar kan man tidigt på våren få se den 

stora, mörka sorgmanteln. Efter övervintringen flyger den i en generation i april-

maj. Den lever mestadels på sav medan avkomman senare i sommar ( augusti – 

oktober) gärna också gottar sig med ruttnande frukt. Arten varierar väldigt i antal 

år från år. Vissa år ser man nästan inga sorgmantlar alls medan den andra år är 

ganska talrik. Ett bra tips om man vill se sorgmantlar nu på våren är att uppsöka 

något videbuskage där äggen gärna läggs. 

 Två andra fjärilar som övervintrar som vuxna och som kan ses tidigt på 

våren är påfågelögat och citronfjärilen. Likt nässelfjärilen övervintrar påfågelögat 

gärna inomhus medan den tåliga citronfjärilen gärna tillbringar vintern i något 

lingon- eller blåbärssnår. Varma vinterdagar händer det att man ser citronfjärilar 

som tagit paus från vintervilan och är uppe och luftar vingarna. 

Den väldigt vanliga 

nässelfjärilen ses 

också med två 

generationer. 

Nässelfjärilarna 

kommer fram tidigt på 

våren samtidigt som 

fuksarna. 



Påfågelsögat övervintrar också, gärna i uthus och på vindar. Här en vårfjäril som 

övervintrat i min vedbod.

 
Citronfjärilarna kan vara väldigt tidiga. Den här fotograferades 

I början på mars strax efter att snön smält undan. 



Sorgmanteln är en av våra största fjärilar. Den är spridd över stora delar av 

världen. Även här en vårfjäril (början på april) som hittar lite sött klibb på min 

rhododendron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du att… 

...det finns drygt 120 arter dagfjärilar i Nordeuropa. 

...citronfjärilen (och många andra insekter) har en glykolliknande vätska i 

kroppen för att inte förfrysa sig under vintern. 

...sorgmanteln är spridd över stora delar av världen: från Island till 

portugal och från Amerika till japan. 

...påfågelögat kan skrämma i väg hungriga fiender med sin ”läskiga” 

ögonteckning på vingarna. 

...en fjärilslarv kan ha 8 par fötter. 

...fjäril heter sommerfugl på norska och danska. 

 



Att fotografera vårfjärilar 

Att passa på och ge sig ut tidigt på våren när solen skiner kan vara en god idé. 

Redan i mars kan man hitta arterna som det berättas om ovan. Speciellt bra är det 

förstås om det är svaga vindar också. Vindskyddade ställen med tidiga 

vårblommor och ställen med någon gammal lada eller liknande i närheten brukar 

vara bra ställen att leta på. Ibland duger den egna trädgården utmärkt, speciellt 

om det finns blommande växter som violer, tussilago, blåsippor och sälg på, eller 

i anslutning till tomten. Sälgen är för övrigt en av de allra viktigaste växterna för 

alla de insekter som börjar sitt aktiva år tidigt på våren. 

 När det gäller utrustning så brukar det mesta fungera. Makroobjektiv är en 

väg att gå men vill man kunna fotografera på någon meters håll så går det ofta 

utmärkt med en telezoom typ 70-300 eller 55-250 etc. Det finns idag flera 

modeller till olika kameramärken som är relativt billiga och lätta, passande för 

ändamålet. Man ska dock kolla upp så att det är bra närgräns (runt eller strax 

under en meter på längsta brännvidden) om man ska köpa på sig ett sådant för sin 

fotografering av större insekter. Cyberphoto som gör egna tester av det mesta 

som de säljer är en bra sida att kika in på. När det gäller fasta makroobjektiv 

(ingen zoom) så är i stort sett alla marknadens objektiv mycket skarpa. Här får 

man först bestämma sig för vilken brännvidd man vill ha. 90-105 mm är 

vanligast och passar bra för insekter som man ska komma nära. Längre 

makroobjektiv (150-180 mm) passar kanske lite bättre för lättskrämda fjärilar 

men de är betydligt tyngre. 

Lista över macroobjektiv och zoomar som jag haft eller lånat och som kan 

rekommenderas för foto av fjärilar och sländor och dylikt: 

 

 

 

 

 

 
Text och foto: Tony Svensson 

Canon EF-S 55-250/4-5,6 IS STM 
Canon EF 70-300mm F/4-5,6 L IS USM – Finns i billigare version utan ”L” för halva 

priset som också duger bra för ändamålet. 

Nikon AF-P 70-300/4,5-5,6E ED VR 

Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150/2,8 Pro 

 

Dessa finns för olika kameramärken 

Tamron AF 70-210/4 Di VC USD 

Tamron AF SP 90/2,8 Di VC USD Macro II (eller andra macro från samma tillverkare) 

Tamron AF SP 70-300/4-5,6 Di VC USD 

Sigma 150/2,8 macro samt deras olika kortare makroobjektiv 

 

Andra macromärken som anses bra är originalmärkena och Tokina m.fl. Det finns också 

en del 100-400 zoomar och fasta 300/4 med bra närgräns som kan fungera bra! 

 
 

 



 Kärlekskranka grodor som blir blå! 
 

Nu när dagarna blir längre och varmare, börjar det hända saker i naturen. 

Hos våra groddjur inleds en intensiv tid. De ska nu under en ganska kort 

period lägga grunden för en ny generation. Redan i mars, och milda vintrar 

tidigare, lämnar långbensgrodorna sina vintergömslen under mark och på 

sjöbotten för att inleda vårens kärleksbestyr. 

På våren finner man groddjur på blöta ställen. Vissa arter är mer kräsna än andra 

i sitt val av lekplats, till exempel stinkpaddan, som gärna vill ha sandiga ställen 

eftersom den gräver mycket. Hos oss i Blekinge är det generellt åkergrodan och 

den vanliga paddan som är de allra vanligaste groddjuren. I år verkar det som det 

är väldigt bra fart på grodspelet i de flesta pölar, dammar och mindre vattendrag. 

På många ställen kan man höra ett nästan öronbedövande ”bubblande” av 

åkergrodornas spel. Åkergrodan tillhör, vad man kallar, de bruna grodorna men 

nu i mars-april, under leken, får de en blå färg och är därför lätta att särskilja från 

övriga bruna arter (långbengroda och vanlig groda). 

Åkergrodorna byter färg från brunt till blått under leken på våren. 

 

Groda eller padda? 

Man skiljer på grodor och paddor. De synliga skillnaderna dem emellan är små 

men ändå påtagliga. Generellt sett har paddorna kortare bakben och klumpigare 



kropp. Vidare har de vårtor över stora delar av kroppen, vilket ger dem ett 

knottrigt intryck. Grodorna är slankare med långa bakben och slät hud. I Sverige 

finns det åtta arter grodor och tre arter paddor. Här i Blekinge finns det 3 bruna 

grodorna och två arter gröna grodor samt 3 olika paddarter. 

 
Åkergrodorna samlas gärna i grupp för att spela. Det bubblande lätet från 

hundratals grodor kan tystna tvärt om några enstaka grodor blir skrämda. 

Parningen 

När vårsolen börjar värma och isen på alla vattendrag smälter, är det dags för de 

tidiga grodorna att krypa fram ur sin vintervistelse för att påbörja spelperioden.  

 Det blir nu en hektisk tid för grodorna som ska se till att föra släktet 

vidare.  Spelet tilldrar sig från mars och framåt beroende på vilken art det gäller. 

Långbengrodan är en av de tidigaste grodorna, medan den grönfläckiga paddan 

har sin spelkulmen först i månadsskiftet maj-juni. 

 Alla grodor och paddor leker efter samma princip. De spelar och parar 

sig i vattensamlingar av skilda slag. Hannarna lockar till sig honor genom att 

kväka. De har också intensivare färger under leken. När en hane har hittat en 

lämplig hona, klamrar han sig fast på hennes rygg, stimulerar henne att lägga 

rommen, för att sedan befrukta den. 



 
Den mer eller mindre knottriga huden är typisk för paddorna.  

 

 

Tusentals ägg 

Hur äggen läggs varierar en del mellan olika arter. Grodorna av släktet Rana, till 

exempel åkergrodan, lägger sina upp till 2000 ägg i stora klumpar. Hos 

Här har den 

mindre padd-

hannen  fått ett 

stadigt grepp om 

honan och 

stimulerar henne 

till att lägga sina 

ägg. De befinner 

sig på denna bilden 

ca 40 cm under 

vattenytan. 



åkergrodan sjunker sedan äggen till botten, i motsats till den vanliga grodans ägg 

som flyter upp till ytan. Klockgrodan lägger sina ägg ett och ett och de får sedan 

utvecklas sittande på någon vattenväxt. En del arter, till exempel grönfläckig 

padda, lägger 3-4 meter långa strängar bestående av upp till 10 000 ägg. Äggen 

ligger sedan i vattnet tills de kläcks - vanligen efter några veckor. 

 När äggen väl är kläckta, väntar en farofylld tid för de små ynglen, som 

nu ska utvecklas till vuxna grodor. Denna utveckling tar olika lång tid hos de 

skilda arterna, alltifrån 10-11 veckor hos stinkpaddan till 4 månader hos den 

ätliga grodan. 

Sänker kroppstemperaturen 

Någon gång på sensommaren eller fram på hösten har ynglen genomgått sin 

metamorfos och utvecklats ifrån ett litet svansförsett yngel till en färdig groda 

eller padda. Ganska snart, runt oktober månad, är det dags att tänka på 

övervintringen. Denna går till som så att grodorna gräver ner sig i marken till 

frostfritt djup eller lägger sig på botten av någon liten sjö för att gå in i dvala. De 

sänker då sin kroppstemperatur och ämnesomsättning till ett minimum och kan 

klara sig fram till våren med hjälp av sina fettreserver.  

Den grönfläckiga paddan är i Sverige en sällsynt och hotad art. På Utklippan 

längst ut i sydost finns en population kvar. Här finns också den vanligare 

stinkpaddan. 



Lövgrodan som länge fanns bara i Skåne är en sydlig art som fått ett visst fäste 

vid en av östra Blekinges våtmarker.

Stinkpaddan kan man ibland hitta vid gamla grustag med vatten i. Dessa är från 

Utklippan.                                                                         Text och foto: Tony Svensson 



Fotografera änder på flytt 

Sträckande krickor vid Uttorp, Sturkö 

 

När ejdersträcket kulminerar i slutet på mars och början på april så börjar det 

hända saker längs kusten. Allt fler arter av änder kan ses både i egna flockar 

och ibland i blandflockar t.ex. tillsammans med ejdrarna. I början på april har 

du möjlighet att fotografera skedänder, krickor och bläsänder m.m. Någon 

vecka senare börjar också sträcket av sjöorrar och svärtor uppnå sådana 

numerärer att man vid lämpliga vindar kan få tillfälle att fotografera dessa 

annars så svårnådda arter för även det längsta teleobjektivet i arsenalen. 

Simänder av olika sorter 

Jämte gräsanden är krickan den vanligaste simanden här på hemmaplan och 

samma sak gäller ofta på det tidiga vårsträcket. Jag skriver ofta eftersom en art 

som bläsand ibland kan ses i större flockar på våren och inte bara som brukligt är 

på hösten. Den lilla snabba krickan har också en förkärlek för att passera nära 



land i oregelbunden flykt i snabb fart. Ibland är det en riktig utmaning att hinna 

ratta in dem så att bilden blir bra. Andra simänder som oftast går att få bra bilder 

på är stjärtänder och skedänder. Förutom simänderna passerar även gravänder 

och mindre samt större dykänder av olika sorter.  

Olika dykänder 

Till de mindre dykänderna räknar vi arter som vigg, brunand och bergand. Till de 

större dykänderna som brukar vara fotomål i april längs kusten räknas förstås 

ejdern vars sträck kulminerar i månadsskiftet mars/april men också de senare 

sträckande arterna sjöorre och svärta. Skrakar, knipor och alfågel kan också ses 

under vårsträcket. 

De små krickorna passerar ofta nära land i hissnande fart. 

Väder och vind 

Vill man ge sig ut och fotografera  änder som passerar i sina praktdräkter så 

behöver man, förutom att välja en lämplig fotolokal för ändamålet, även hålla 

stenkoll på väder- och vindprognoserna. Bra ställen i östra Blekinge där man 

kommer nära sträcket är Lindö udde vid syd-sydvästlig vind och Uttorp, sturkö 

vid vindar från syd till väst. Även sydostlig vind kan stundom fungera. Oavsett 

vindar är det den tidiga morgonen fram till 8-9 och ibland till 10 som fungerar 

bäst Senare passerar färre fåglar i mycket sämre ljus. Många gånger är det 

omöjligt att få en skarp bild efter kl. 10 p.g.a. av såsigt motljus och värmedaller 



som är som allra värst soliga aprildagar. Helst bör man vara på plats strax innan 

soluppgången för att inte missa för mycket av det tidiga morgonljuset som i sig 

själv kan göra halva bilden. 

 

Även innan solen kommer upp över horisonten kan man ibland få oväntade och 

läckra bilder. Här är det storspovarna som sträcker mot den nedåtgående 

månen. En annan gång kan det vara ejdrar eller skarvar som också sträcker i 

svinottan. 

Glöm inte kikaren 

Att ha med sig handkikaren och använda denna genom att hela tiden spana av 

området mot väster ökar bildskörden med minst 100%. Även om du är väldigt 

uppmärksam  missar du, eller får upp kameran försent, på garanterat hälften av 

alla flockar som passerar på närhåll om du inte är beredd och har sett dem när de 

är på längre håll. De flesta änder passerar med mellan 50-70 km/h. Man har med 

andra ord inte många sekunder på sig att ta bilden när de passerar som närmast i 

bra ljus.  

Exponeringsteknik 

En exponeringsteknik som fungerar väldigt bra vid sjöfågelsträck och som 

garanterat ger flest keepers om man är ovan vid att exponeringskompensera då 

man kör med automatik (gäller all form av exponeringsautomatik även auto-ISO) 

det är att köra helmanuellt. Man ställer då kameran i M-läge och väljer ut en 



lagom ljusgrå sten i västlig riktning att mäta på. Man ställer in tid och bländare 

(glöm inte att använda snabba tider) och använder sedan detta värde. Fotar man å 

V-SV så blir det klockrena exponeringar oavsett om fåglarna kommer mot 

himmel eller hav. Fotar man åt syd-sydost så bör man vrida något snäpp på ratten 

så att man exponerar 1/3-1 steg ljusare. Har du en kamera med elektronisk sökare 

kan det vara lättare eftersom du direkt kan se hur din bild blir (om sökaren är 

inställd på detta sätt förstås) och snabbt kan vrida på lämpligt vred för att ändra 

tid, bländare eller ISO. Med en enklare (egentligen krångligare) kamera där man 

måste gå in i menyerna för att exponeringskompensera så blir det kört läge, bättre 

då att köra helmanuellt i RAW-format och eventuellt ljusa upp lite för mörka 

bilder i efterhand. Betänk att det jag skrev gällande väderstrecken bara gäller 

tidig morgon om du står så att sträcket passerar framför dig i väst-östlig riktning i 

april månad. 

 

Ett gäng storskrakar passerar i snett medljus. Det här klarar även kamerans 

automatik utan exponeringskompensering. Förstabilden på krickorna behövde 

jag dock exponeringskompensera med ca 1 steg eftersom ljuset kom in i annan 

vinkel. Då står jag och fotar mot söder medan solen redan står i ostsydost dvs 

snett framför fåglarna. Det vita skummet lurar också kamerans ljusmätare. 

 

 



Här är det småskrakar tillsammans med en storskrake som passerar fint. Kan du 

se vilken som är storskraken? 

 

 

 



Bläsänder, som ibland kan flyga i ejderflockar, är en väldigt vanlig simand i 

april och i september dominerar den simandsligan på sträcket när de passerar i 

många tusentals vissa dagar. 

 

 

I mars och april ser man också vadare som storspov, strandskata och skärfläcka 

komma i större flockar på närhåll. Här är det skärfläckor som står för 

underhållningen. Andra vanliga arter är gravänder, vitkindade gäss, och vanlig 

samt mindre sångsvan. 

 

 



Även stjärtänder kan passera i hyggliga antal i april… 

 
liksom skedänderna  med sina speciella näbbar. 



I den senare halvan av april kan det dagar med sydlig vind passera sjöorrar på 

närmre håll än annars. 

 

Havsörnen brukar flyga förbi ett par gånger under en morgontur till Uttorp. 

 

Och vårfåglar som strandskata, tofsvipa, sädesärla och större strandpipare 

brukar uppehålla sig i ens omedelbara närhet.               Text och foto: Tony Svensson 

 



Tubtipset 

 

Tim Boyer är en amerikansk naturfotograf som fotar mycket fågel. Många bra 

videor som passar nybörjare och de lite mer avancerade. Han tar gärna upp 

tekniska bitar som rör utrustning men ger även handfasta råd om själva 

fotograferandet i fält. 

https://www.youtube.com/channel/UCpggsZmXX-Fdmh8LJbJ0iTA/videos 

 

Ännu ett tubtips gällande en naturfotograf med förkärlek för fåglar och andra 

djur. Espen Helland har även många videos från resor runt världen. På hans 

hemsida som finns länkad på Youtube hittar du en massa ytterligare tips om 

djurfotografering och teknik m.m. 
https://www.youtube.com/channel/UCKGLNC3RJIpqdaPN5S1d_9Q/videos 

https://www.youtube.com/channel/UCpggsZmXX-Fdmh8LJbJ0iTA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKGLNC3RJIpqdaPN5S1d_9Q/videos


Hackspettarna – skogens grovarbetare 

Hackspettarna är på många sätt viktiga för andra fågelarter i den svenska skogen. 

Ett antal andra arter, framförallt hålbyggande småfåglar men också t.ex. ugglor 

och duvor, utnyttjar hackspettarnas gamla hål. Genom att de varje år gör ett nytt 

bohål så säkerställs möjligheten till att andra ska kunna hitta lämpliga 

häckningsställen. Jag berättar här lite om dessa skogens byggarbetare som också 

har trummandet som sin ”sång” under våren! 

 
Större hackspett är den art som de flesta förknippar med hackspettar. Det är 

också den vanligaste av de svartvitbrokiga spettarna. På bilden kan man se hur 

den med sina kraftiga stjärtfjädrar tar spjärn mot trädet för att kunna hacka och 

komma åt någon smarrig insekt eller helt enkelt ”sjunga” med sin trumvirvel. 



Under vårvintern ljuder trumvirvlarna 

Våra hackspettar, som i huvudsak är stannfåglar, börjar redan under vårvintern 

inleda årets häckningssäsong. Istället för att som andra fåglar använda sången för 

att skapa kontakt och kommunicera med artfränder så använder hackspettarna sin 

förmåga att trumma på ställen där det hörs som mest. De väljer oftast ut något 

gammalt torrt träd med bra resonans för att där med sina kraftiga näbbar ljudligt 

markera sina revir. Även kraftledingsstolpar och husväggar kan till husägares 

förtret bli föremål för deras iver att ljudligt markera sin närvaro. På 

trumvirvlarnas längd, styrka och rytm går det även att skilja de olika arterna åt då 

de låter lite olika. Förutom trummandet har de också andra läten likt övriga 

fåglar.  

Den mindre hackspetten är minst av Europas spettar. Den föredrar löv- och 

blandskog men kan även hålla till i parker och trädgårdar. Vintertid kan man 

också hitta den i vassområden där den letar larver i vassrören. 

Lever på insekter och larver 

Hackspettarna lever i huvudsak på vedborrande insekter och deras larver vilka 

”mejslas” fram ur lämpliga träd. Med sin kraftiga stjärt tar de stöd mot träden och 

med sina extremt långa tungor kan de nå in i skrymslen och vrår för att få tag på 

godsakerna. Även myrstackar kan bli rejält massakrerade av framför allt 

gröngölingen som vintertid verkar föredra myror framför andra insekter. Det 

händer också att hackspettar angriper fågelholkar för att komma åt andra fåglars 

ungar och ägg. 

 



Gröngölingen letar ofta efter insekter och larver i marken eller myrstackar. 

 

När det är dags för häckning mejslar de, alla förutom göktytan som använder 

befintliga hål, ut ett nytt bohål som nästkommande år används av andra arter. På 

grund av att äldre lämpliga träd blivit allt ovanligare i den svenska skogen så har 

det blivit allt svårare för hackspettarna, och därigenom andra hålbyggande fåglar, 

att hitta lämpliga biotoper för sin fortlevnad. Den vitryggiga hackspetten som 

kräver gammal blandskog med stort inslag av asp är en art som numera är i stort 

sett utrotad i Sverige. Räddningsprojekt pågår men det är osäkert om arten kan 

överleva på sikt med den typen av skogar som nu finns. 

Fotografera hackspettar 

Eftersom hackspettar är relativt fåtaliga jämfört med finkar, mesar och andra 

tättingar så är det också svårare att fota dessa. Jag har fått merparten av min 

hackspettsbilder från gömsle vid vintermatningar där jag haft fett på menyn, 

antingen späck, talgbollar eller jordnötssmör. Göktytan är lätt att fota på våren då 

den för oväsen med sitt pipiga lockande efter en hona. Den mindre hackspetten 

har jag bara fotat enstaka gånger antingen på flyttlokal som Torhamns udde på 

hösten eller på häcklokal som t.ex. skogen i Sibbaboda. För att få bra bilder 

behövs en hel del planering och rekognosering samt helst ett bra portabelt 

gömsle.  Att känna till de olika lätena är också nästan en förutsättning. 



Pärlugglan är en hålbyggare som är beroende av gammal skog med hål gjorda 

av t.ex. hackspettar. Den har blivit allt ovanligare i Blekinge de senaste 30 åren. 

Den kan också häcka i holkar av lämplig storlek. 

 

Göktytan är säkerligen länets minst kända hackspett. Olikt de andra arterna är 

den en långflyttare med Afrika som vinterort. Den gör inte heller sina egna bohål 

som övriga hackspettar. 

Text och foto: Tony Svensson 



Humlorna – fruktträdgårdens viktigaste arbetare 

Utan humlornas ihärdiga letande efter föda i våra trädgårdar skulle skördarna 

av frukt och bär bli betydligt magrare. Här berättar jag lite om dessa 

intressanta och nyttiga insekter som enligt den osanna myten inte ska kunna 

flyga, men gör det ändå.  

Tidigt på våren i mars-april, samtidigt som hasseln med sina gula hängen och när 

sälgen börjar blomma med sina ”videkisar”, ger sig humledrottningarna ut ur sina 

bon där de övervintrat. Vid denna tiden på året finns det bara drottningar 

eftersom hannarna inte övervintrar utan dör på hösten. Drottningarna, som är 

befruktade sedan året innan, ger sig nu ut för att hitta ett nytt bo att bygga upp ett 

nytt samhälle. Gamla mus- och sorkbon kan då tas i anspråk av de arter som bor i 

marken. 

 

 

Ett nytt samhälle byggs 

I det nya boet bygger drottningen en liten kruka av vax som hon utsöndrar. Sedan 

är det dags för insamling av pollen och nektar. Då honan behöver mycket energi 

för bobyggandet och äggläggningen behöver hon äta en hel del. Då sälg och 

hassel står för den största delen av födan kan några sälgträd eller videbuskage i 

utkanten av trädgården verkligen löna sig för fruktodlaren. Pollen samlas även in 

och läggs i botten på krukan där hon sedan lägger en handfull ägg. De små vita 

Att ha någon sälg eller 

en tidigt blommande 

buske som den här 

rosenripsen i, eller 

intill, sin trädgård kan 

betyda mycket för 

insekterna. 

Humledrottningar som 

tidigt är ute och letar 

föda kan vara helt 

beroende av sådana 

växter för sin över-

levnad. 



larverna som kläcks ur äggen äter sedan av pollenet och ”ruvas” av honan för att 

de ska hålla sig varma. I maj månad har larverna växt till sig, förpuppats och 

kläckts och är nu små, ibland små som flugor, arbetshumlor, redo att hjälpa 

drottningen med insamlandet av pollen och nektar. Detta brukar infalla med att 

våra fruktträd blommar i trädgårdar och på fruktodlingar. 

 

Samhället växer och dör 

Under sommaren växer boet efterhand. Nya celler byggs av vax i flera våningar 

och när boet är som störst kan det finnas upp emot 500 arbetshumlor. De som 

föds under sommaren är oftast större än de tidiga på grund av bättre tillgång till 

föda.  

 

 

I slutet av sommaren föds det både honor, som skall bli nästa års drottningar, och 

hannar. En tid efter parningen, som oftast sker i luften, dör de unga hannarna som 

inte har någon mer uppgift att fylla. De befruktade honorna lämnar nu det döende 

samhället där också den gamla drottningen dör. Honorna letar nu upp något 

lämpligt ställe för sin övervintring. Vinterboet kan ligga i någon kulle eller vid 

någon vägkant och gemensamt för de olika ställena brukar vara att det är en sval 

plats utan allt för mycket sol. Det vore nämligen ödesdigert, både för humlorna 

En stenhumla 

samlar föda på en 

klöverblomma. På 

bakbenens ovandel 

kan man se att den 

samlat ihop sitt 

pollen till en klump 

för att det ska vara 

lättare att 

transportera. 



och för äppelskörden, om de skulle bli väckta för tidigt på året av vårsolen då det 

ännu inte finns något som blommar. 

 

 

Fotografering av humlor 

Som med all annan fotografering av insekter finns det många vägar att gå. När 

det gäller humlor tycker jag att det fungerar bäst med en telezoom med snabb 

autofokus och bra närgräns. Jag brukar använda samma utrustning som när jag är 

på fjärilsjakt. För mer närgångna bilder då man vill få med detaljer eller då man 

vill fota med kort skärpedjup är så klart macroobjektivet eller raynoxlinsen, t.ex. 

på telezoomen, ett måste. Bra ljus är en fördel och jag har börjat använda blixt 

mer och mer vid insektsfoto dagtid. Idag finns det relativt billiga blixtar med alla 

finesser som höghastighetssynk, TTL-funktion och radiostyrning/radiosynkning 

med andra blixtar. I en annan kommande artikel ska jag berätta mer om hur man 

kan använda blixten. På länken nedan hittar du ett märke som blivit populärt: 
 
https://www.photax.se/category/for-canon-2  (finns även för andra märken) 

Jordhumlan på bilden är i färd 

med att tömma salviablomman 

på nektar. Lägg märke till den 

långa tungan! Blommor som 

salvia och kantnepeta är rika 

på nektar och börjar blomma i 

juni månad, ibland redan i maj. 

https://www.photax.se/category/for-canon-2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om myter och humlor 

Den kanadensiske psykologen Merlin Donald lär ha hävdat att en av de viktigaste 

användningarna av språket har varit att uttrycka myter. I alla fall lär det ha varit 

mer viktigt förr än för den moderna människan. Många är de myter som rör djur 

och natur, detta vittnar ju även den svenska gamla bondepraktikan om, som än 

idag citeras av många. En klassisk myt, som säkerligen först dryftades av någon 

som inte var insatt i de fysikaliska principer som rör flygning,  är den om 

humlan. Den ska egentligen inte enligt fysikens lagar kunna flyga men då den 

inte vet om det så gör den det ändå.  

 

Idag vet vi bättre och man har i detalj studerat skilda flygande djurs olika 

flygtekniker. Just humlan (och många andra insekter) skapar med de 

snabbslående vingarna en luftvirvel ovanför vingarna. Detta medför att 

lufttrycket ovanför vingarna är lägre än lufttrycket under vilket resulterar i 

lyftkraften som är stor nog för den (relativt) tunga insekten. Kanske uppstod 

myten först då någon blev förundrad över hur en så stor och ganska klumpig 

insekt med så små vingar kunde flyga. En annan klassisk myt är den om att man 

ska stoppa träkol i stövlarna då man går på grävlingsjakt! Att en grävling, som är 

ett väldigt skyggt djur, skulle, för det första, attackera en människa och sedan 

inte släppa ett eventuellt hugg förrän det kraskade ljudligt från den bitnes fot är 

nästan komiskt. En hel del myter ligger det dock en uns av sanning bakom och 

någon sa att ”Myter är ett utmärkt sätt att bevara andras mödosamt förvärvade 

erfarenhet”. Hur som helst kan vi nog anta att personen som uppfann myten om 

humlan nog ler i sin himmel ganska ofta. 

 

Visste du att... 

...det finns 40 arter av humlor och snylthumlor 

...snylthumlorna samlar inte någon mat själva utan snyltar på de ”riktiga” humlorna 

...det bara är honan som har en gadd, utan hulling, och kan stickas 

...humlan slår 180 slag i sekunden med vingarna 

...humlan kammar den lurviga pälsen och flyttar pollenet till sina bakben. (se bilden på 

stenhumlan) 

...det brummande ljudet kommer både från mellankroppens flygmuskler och vingarna 

...du kan enkelt hjälpa humlorna genom att bygga ett enkelt humlebo - 

Här kan du läsa om hur: 
https://amatorbiologen.wordpress.com/2017/05/11/fixa-ett-humlebo/ 

 

https://amatorbiologen.wordpress.com/2017/05/11/fixa-ett-humlebo/


 
            

 
 

Flygande humla mitt i 

landningsmanöver i 

min trädgård. Visst 

kan det se lite klumpigt 

ut men flyga kan den 

definitivt 

Text och foto: Tony Svensson 

Den humlelika dagsvärmaren tas ibland för en humla. Den besöker samma 

blommor som humlorna i trädgården.                                   



Utflyktstipset 

Björstorps hage – ett litet men blomstrande naturreservat 

Björstorps hage är ett litet, endast 1,5 ha stort, naturreservat med en ovanligt rik 

lundflora. Här trivs växter som klarar av en viss beskuggning från lövträden och 

som föredrar näringsrika och något fuktiga miljöer. Många av områdets typiska 

arter påbörjar sin blomning innan lövträden slår ut. Området är rikt på både tidigt 

blommande som senare blommande örter. Genom området går en delvis spångad 

strövstig som tar besökaren runt hela reservatet vilket en gång bildades för att 

bevara de rika botaniska värden som finns här. Området har under en lång tid 

nyttjats som betesmark och tidigare har även slåtter förekommit. 

Här i det lilla naturreservatet Björstorps hage finns en ovanligt rik lundflora med alltifrån 

gulsippa till St. Pers nycklar. 

Många lövträd och fåglar 

Eftersom området hyser en rik uppsättning av olika lövträd som hassel, ask, hägg 

och brakved m.fl. så är det även attraktivt för allehanda fåglar. I början på maj 

kan man höra alltifrån lövsångarnas och svarthättornas sång till den mindre 



hackspettens något pipiga läte (likt en göktyta). På sensommaren och hösten 

besöks hasselbestånden av nötkråkor och nötskrikor som håller på att lägga upp 

vinterförråd av nötter på otaliga ställen inom sitt närområde. 

 Om ni besöker området så tänk på att i så stor mån som möjligt försöka 

hålla er till strövstigarna och tänk på att det är förbjudet att plocka blommor i 

reservatet. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Vägbeskrivning 

Tag E:22 österut från Karlskrona. Precis efter Sturkö vägskäl (rondell) tag 

norrut mot Berntorp, Tornby. Efter lite drygt 2 km har du reservatet på 

höger sida och en liten parkering på vänstersidan. 

 

Kommer du österifrån så tar du norrut vid Ramdala mot Tornby. Följ 

sedan skyltning mot Tornby. Efter knappt 3 km är du framme. 

För många är blåsippan det första riktiga 

vårtecknet. De kan variera från vita till lila och 

rosa. Efter blomningen bildas nya blad och 

fruktskaftet böjs mot marken varefter myror 

hjälper till att sprida fröna. 

Vårlöken är en vårblommande lökväxt släkt med 

gräslök och andra liljeväxter. Den förökar sig 

främst vegetativt (könlös förökning) genom 

nybildning av lökar. Den finns 5 olika, ganska 

snarlika, arter vårlök. Här kan man förutom den 

vanliga vårlöken även hitta lundvårlök och 

dvärgvårlök. 



  

 

 

 

             

Gulsippan trivs på kalkhaltig mullrik jord. Att 

den är nära släkt med vitsippan är inte så svårt 

att se när man betraktar bladens utseende. Den 

kan ibland t.o.m. hybridisera, d.v.s. korsa sig, 

med denna. 

 

Gullpudran, som trivs i våta näringsrika lätt 

skuggiga miljöer, ger ett ganska exotiskt intryck 

trots sin litenhet. Växten var förr en medicinal-

växt och ansågs lösande och stärkande mot lever- 

och mjältsjukdomar. Den kallades också för 

mjältört. 

Svalörten är nog den vanligaste av våra tidiga 

gula vårblommor. Den är närmare släkt med 

smörblomman  än med våra tidiga sippor. 

Smånunneörten, liksom sloknunneörten, trivs i 

Björstorps näringsrika och mullrika jord. 



          

 

 

 

 

Text och foto: Tony Svensson 

 

Boktipset 

 

Nordens flora av Stenberg & Mossberg är ett riktigt praktverk som också lämpar sig för att 

artbestämma växter. Här finns rubbet från träd till orkidéer och gräs. 

Det är ingen bok man gärna har med sig ute i fält p.g.a sin tyngd. Ofta går det förvånansvärt 

bra att artbestämma via foto om man bara har tagit några olika bilder och kikat lite på växten 

t.ex. om stjälken är hårig eller slät eller om bladen har skaft etc. Eftersom den tar upp alla 

arter kan det behövas sådant finlir om man ska skilja lika arter åt. För den som vill ha en 

flora med sig i fält finns mer lättviktiga alternativ. Bör finnas i naturfotografens bokhylla! 

Den stora och kraftiga kabbelekan trivs i mycket 

våta och halvskuggiga miljöer. 

Vätterosen är en lejongapsväxt som är 

rotparasit på främst hassel. Den växer ofta i 

småbestånd och kan vara lite svår att upptäcka 

där den står bland fjolårslöven intill något 

hasselbestånd. Den saknar helt de vanliga 

växternas gröna färg och dess frön behåller 

sin grobarhet i många år men gror inte förrän 

de kommit i kontakt med rötterna hos en 

lämplig värdväxt. 



Gässen och kråkan 
En bildberättelse av Johnny Olsson 

En gång när jag var ute och vandrade vid kusten blev det ett väldigt liv på några 

grågäss när de försökte att jaga iväg en kråka… 

   
Här petar gässen på någonting.                        Strax därefter plockar honan upp en unge  

                                                                           från gojan… 

 

    
Hon tappar den…                                        Hon tar sedan upp den igen och försöker skaka   

                                                                     liv i den. 

   

Kråkan ser hungrig ut… 



Efter att ha jagat iväg kråkan simmade gässen ut en bit.
  

Kråkan kom tillbaka och gässen simmade in igen och jagade iväg den. Detta upprepades 3 

gånger.                                                  

 



Till slut gav gässen upp och kråkan fick det den var ute efter. Mat! 

 

Text och foto: Johnny Olsson 

 

Stormen 

Ett av alla blåsoväder den senaste tiden dokumenterad på Uttorp. Originalbilden 

konverterad till svatvitt och ”dubbelexponerad” i datorn med en oskarp kopia. 

Fusk eller inte? Det kan ni fundera på till nästa nummer som kommer i juni. Då 

ska jag visa lite knep som landskapsfotografen kan använda sig av där hemma 

vid datorn. T.ex. stackning av flera bilder för längre skärpedjup och lite annat 

som vissa anser vara fusk idag men som gjordes i mörkrummet förut och som då 

hyllades som enastående mörkrumsarbete. 

 



 

Är du intresserad av naturfoto och vill träffa likasinnade och utveckla 
ditt naturfotograferande så kanske Naturfotogrupp Sydost är något för 
dig. Som medlem kan du följa med på fotoutflykter (vi anordnar mellan 
5 -10 st. om året). Den digitala medlemstidningen Naturfoto i sydost 
kommer att skickas till dig 4 gånger per år och på hemsidan 
www.naturfotosydost.se kan du bidra med bilder och texter. Vi är 
aktiva i landets sydostligaste hörn med bas i Karlskrona, Ronneby och 
Torsås kommun. 

 

 


