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Datum: 14 oktober 2003
Text: 5 orrtuppar sågs under jakt på mossen sydväst om Värsjön. En annan dag sågs 1
tjädertupp på marker i anslutning till Värsjö bys stora "utmarker".
Namn: Martin Gustafsson (genom JJ)
Datum: 17-19 oktober 2003
Text: Ölandstripp. Strandängar vid Kapelludden och Skärlöv; krickor, skrakar, 5 prutgäss, ca 200 vitkindade gäss, en del starar, några kustpipare, tofsvipor, andra obestämda pipare intill och enkelbeckasiner. Alvaret hela lördagen, Ekelunda och
utåt, nedåt. Varfågel, många gråsiskor, ängspiplärkor, stenfalk, obestämda pipare.
Enstaka intensivt lysande blommor från nästan 20-talet arter, såsom solvända,
ögontröst, harmynta, axveronika, backtimjan, rödmire mm. Otaliga andra örter,
kanske stenfrö, fetknoppar kan exemplifiera.
Namn: Peter, Janne (ibland Hans)
Datum: 18 oktober 2003
Text: Värsjön: storskrake 40 ex, brunand 33 ex, vigg 13 ex, bläsand 10 ex, storskarv 1
ex. Vid nya E4:an i Värsjö upptäckte sen Kevin en varfågel.
Namn: Patric, Kevin
Datum: 19 oktober 2003
Text: Inte från Örkelljunga men från Hässleholm. I Finjasjön finns för närvarande en
ägretthäger och den var vi och tittade på i eftermiddags. Också ett gäng mindre
sångsvanar och en massa annat.
Namn: Patric, Rikard, Kevin
Datum: 19 oktober 2003
Text: I vår trädgård har vi under veckan sett två st. stenknäck, flera pilfinkar, talgoxar
blåmesar, nötväckor, bergfinkar, bofinkar, grönfinkar. Vi såg även när en skata
lurade en liten pjodd att flyga rätt in i v-rumsfönstret så den blev groggy. Därpå
kunde skatan ta den och flyga en liten bit bort i en buske och sätta sig och dra av
fjädrar på den stackarn. Det yrde fjädrar omkring! Naturens lag!
Namn: Birgit o Pär Svensson
Datum: 19 oktober 2003
Text: Josefin fick idag syn på en varfågel vid ett kalhygge efter Ekholmsgården. Andra
obsar från Ekholmsvägen 22a:sparvhök, gröngöling m.m.
Namn: Josefin
Datum: 19 oktober 2003
Text: Värsjön: 1 storskarv, 1 häger, 1 salskrake, ca 15 vigg, 4 bläsand, ca 30 brunand
och 1 skäggdopping.
Namn: Seth
Datum: 19 oktober 2003
Text: Värsjön. Storskrake 38ex, brunand 28ex, vigg ca 20ex, bläsand 4ex, skäggdopping 2ex, sångsvan 4ex. Fedingesjön hyste 5 storskarvar. Runt flygfältet 2 sparvhökar, en varfågel och en duvhök i skyn åt Björnholmshållet.
Namn: Björn

Datum: 20 oktober 2003
Text: Tjäderkull med tre tuppar och två hönor, som lyckats bli vuxna, sedda i norra delen av kommunen. Roligt. Även enskilda andra individer sedda under jakten/hösten.
Namn: Sune Sturesson (gm JJ)
Datum: 21 oktober 2003
Text: 24 småfågelholkar tillverkades, linoljades i slöjdsalen uppe i Åsljunga. Ett piggt,
glatt gäng på 8 personer, fördelade jämnt på könen, hjälptes åt med mätning, sågning, borrning, spikning, målning mm. Björn höll som vanligt i framforslandet av
bräder och borttransport av färdiga alster. Gott jobb! Roligt jobb!
Namn: Holktillverkningsexkursion
Datum: 21 oktober 2003
Text: Värsjön, som inte alls var isbelagd, vattentemperaturen fortfarande för hög tydligen. Storskrake minst 58 ex, vigg 15 ex, brunand minst 28 ex, en storskarv, 3
honfärgade salskrakar.
Namn: Björn
Datum: 25 oktober 2003
Text: Nytt tomtkryss på Ekorrstigen. En småsjungande varfågel.
Namn: Björn
Datum: 25 oktober 2003
Text: Värsjön: storskrake 65 ex, brunand 50 ex, vigg ca 20 ex, salskrake 4 honfärgade.
Möjligen 2 1K bergänder, lite osäker, fick inte se dom tillräckligt bra, men de
hade mycket vitt vid näbbroten och verkade större än viggarna. I en torraka på ett
kalhygge mellan Sjöholma och Lärkesholm satt en varfågel och vid bron över
Pinnån, Ågatan i Örkelljunga fanns en strömstare (ringmärkt).
Namn: Patric
Datum: 26 oktober 2003
Text: Värsjön från Sjöholma. Sjön isbelagd på hela hässleholmssidan och ut över mitten. Öppen längs kanten mot Värsjö och runt de stora öarna. Storskrake ca 60ex,
brunand ca 20ex, vigg ca 15 ex, en kanadagås, 3 honfärgade salskrakar. Ingen säker bergand, viggen kan vara ganska lik på håll och ha mycken vitt vid näbbtrakten.
Namn: Björn
Datum: 26-28 oktober 2003
Text: Har börjat vintermatning av fåglar och har på dessa tre dagar haft besök av de
vanliga: talgoxe, blåmes, entita, grönfink, koltrast, skata, kråka, rödhake. Alla tre
dagarna även en större hackspett, en hane som låter sig väl smaka. Härligt att ha
dem så nära!!
Namn: Lennart
Datum: 27 oktober 2003
Text: Snickarfirman Slit i Fält AB har åter gjort ett bra arbete. Orrkojbesökare behöver
inte riskera att bli våta vid otjänlig väderlek. Taket är åter i fullgott skick. Kreaturen är borta från betet och vår koja väntar nu bara på våren! Nio orrar fick vi också se.
Namn: Janne o Björn

Datum: 29 oktober 2003
Text: Lite värsjöobsar från idag. Storskrake 105 ex, brunand ca 30 ex, vigg ca 15 ex,
kricka 1 ex, bergand 6 ex, salskrake 3 honf. ex, knipa ca 15 ex, gräsand ca 40 ex,
tofsmes 1 ex.
Namn: Björn
Datum: 30 oktober 2003
Text: Nu finns också Tonys svampexkursion från förra månaden på hemsidan för de
som vill avnjuta fina svampbilder i färg. Alcedo och sen länk därifrån. Använder
man Explorer så kan man hålla muspekaren över bilderna och får då reda på vilken svamp som är vilken...
Namn: webmaster
Datum: 30 oktober 2003
Text: En vit fasantupp springer runt i Örkelljunga by. Den sågs vid Suecia på förmiddagen, tisdagen den 25. Sen eftermiddag samma dag såg jag den själv när den
korsade Ängelholmsvägen utanför Södergården, den undkom döden tack vare en
häftig inbromsning av mej. Idag torsdag, såg Birgit den vid Tyge Krabbes väg,
hurtfriskt springandes ner mot Pinnån. Rymmare eller albino? Någon som vet?
Namn: Pär Svensson
Datum: 1 november 2003
Text: ÖN-exkursion - vandring längs kusten söder om Torekov, Bjärehalvön. En starkt
höstpräglad dag. Inslag av vind, regn, mulenhet. Glada miner från 9 vandrare.
Storflock med vipor och ljungpipare, kanske 300 fåglar. Små starflockar närmast
havet, några ängspiplärkor. Skarvar, bläsänder, många gräsänder, någon småskrak. De blommande blommorna var fåtaliga. Fina vyer, strandängar en masse,
Dagshögs stora bronsåldershög, fika bakom stenmur. En stark, rik 4-5 timmars
vandringsdag.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 1 november 2003
Text: Minst en sidensvans i träden nära parkeringen, Gästis, exkursionsstart.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 2 november 2003
Text: Värsjön. Ca 120 storskrakar, ca 40 brunänder, 5 honfärg. salskrakar, ca 30 vigg,
bergandshonan från den 29 okt. syntes på långt håll, och då troligen tillsammans
med de andra av samma art, kunde ej bestämma dem. Hjelmsjön, 3 honfärg. bläsänder, en sothöna.
Namn: Björn
Datum: 2 november 2003
Text: Var också vid Värsjön och kunde räkna in 57 brunänder och åtminstone 1 bergand. Dock såg jag bara 4 salskrakar.
Namn: Patric
Datum: 4 november 2003
Text: Smått innan fem på eftermiddagen, bankomatuttag vid sparbanken... då sätter en
sångarglad rödhake igång med sin spröda, porlande stämma. Bortifrån Dalen. När

jag nämner detta för Görtie Almén så konstaterar hon kallt att det hördes rödhake
redan klockan fem denna novembermorgon. Har även hörts andra dagar.
Namn: Janne
Datum: 6 november 2003
Text: Ett av mina många värsjöbesök. Storskrake 130 ex, brunand 60 ex, vigg ca 30 ex,
salskrake 4 honf. ex, bergand 5 ex, och av det ovanligare slaget hos oss, en alfågelhane.
Namn: Björn
Datum: 8 november 2003
Text: Ett eftermiddagsbesök vid Finjasjön av Peter o Björn. Brunand minst 123 ex,
skedand 16 ex, ca 25 skäggdoppingar, en svarthakedopping, ca 20 bläsänder,
mycket vigg, 2 havsörnar, ca 20 tofsvipor, mm. Sedan Värsjön. Brunand 38 ex,
ca 20 vigg, 5 honf. salskrakar, ca 140 storskrakar, en häger, gräsänder o knipor.
Namn: Björn o Peter
Datum: 9 november 2003
Text: Björn och Peter har visst inte 'obsat' att det är november nu, eller har de dröjt att
skriva in sina obsar? I morse kom det ett sträck med ca 35 mindre sångsvan mot
sydväst här hemma. Är det sent eller normalt? Var vid Flinka sjö i em. och där
låg 2 sångsvanar, 1 knipa och 1 storskrake. På väg därifrån 8 domherrar och vid
Östra Spång 1 varfågel.
Namn: Lennart
Datum: 11 november 2003
Text: Värsjön. Ca 130 storskrakar, 48 brunänder varav 6 honor, 2 honf salskrakar, 2
honf. bergänder(minst), ca 20 vigg, ca 60 gräsänder.
Namn: Björn
Datum: 12 november 2003
Text: Varit och inventerat betesmarker ett par veckor ute på Bjärehalvön. På flertal håll
har jag skrämt upp morkullor, biter sig kvar i fuktiga kärr, betesmarker... Någon
enkelbeckasin. I övrigt... sidensvansflock modell 10-tal, oväntad tofsmes. Steglitser och gråsiskor.
Namn: Janne
Datum: 12 november 2003
Text: En duvhök passerade i Ekholm
Namn: Kjell Karlsson
Datum: 16 november 2003
Text: En liten runda fågelskådning i skog och mark. Skönt höstväder. Gråsiskor, bergfinkar mm. I Värsjön: 125 storskrakar fiskade i flock, samt dessutom enstaka här
och var i sjön(minst 150 totalt), 45 brunänder, 20-tal viggar, minst en honfärgad
bergand kunde urskiljas bland viggarna, 4 honfärgade salskrakar, gräsänder, knipor. Korpar överflygande. En bit från sjön, vid en gård, satt en vacker varfågel
och spanade - kunde fint studeras.
Namn: Peter
Datum: 16 november 2003

Text:

Vi gick i em. längs Pinnån från Ågatan till sjön och noterade 3 strömstarar, 2
ormvråkar och en flock på ca 150 gråsiskor.
Namn: Lennart

Datum: 23 november 2003
Text: Dagen efter en dimmig o disig "Landskrona-fågelexkursion". Betydligt klarare
och skådarvänligare ute på Kullahalvön: Minst 3 havsörnar, därav en adult vackert förbiflygande, flera storspovar även vårlikt drillande, tornfalk, minst 1500
ljungpipare i luftrummet (trakterna kring Rögle), steglits, gråsiska mm.
Namn: Viktoria och Peter
Datum: 23 november 2003
Text: Värsjön på eftermiddagen. Ca 80 storskrakar, ca 40 brunänder, ca 80 gräsänder,
ca 20 vigg, knipor.
Namn: Björn
Datum: 26 november 2003
Text: Steglits, 2 ex i Värsjö by
Namn: Björn
Datum: 26 november 2003
Text: I en "knökafull" hembygdsgård, Perslund i Åstorp, visade Ingemar Lind upp sina
tranor, praktfullt både i stillbild och i längre huvudfilm! Norrlandsmyren, passet i
Pyrenéerna och vintervistelsen i Extramadura. Bortåt 20 personer kom från den
egna Örkelljungahorisonten. Tackar för fin förevisning.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 30 november 2003
Text: Besökte Värsjön denna gråa, dimmiga, mulna söndag. Följande fanns att titta på i
sjön. Brunand 52 ex varav 3 honor, bläsand 10 ex, ca 50 storskrakar, ca 20 vigg,
3 honf. salskrakar, ca 60 gräsänder. I Jälla sjö ca 20 sångsvanar.
Namn: Björn
Datum: 30 november 2003
Text: Mildheten håller i sig. Roligt se ormvråkarna leta mask, eller vad de nu gör där
på gräsvallen. Harsyrebladen är jättelevande. God söndag
Namn: Janne
Datum: 1 december 2003
Text: Kungsörn iakttagen flera ggr under dagen. Vid Lärkesholm, På åtelplats för räv.
Namn: Eje Mårtensson
Datum: 2 december 2003
Text: 5 rapphöns, 10-tal steglitser, nötkråka, tornfalk, duvhök, korpar... ute på Bjärehalvön sista veckan. Tusenskönor har inget emot att storblomma i varm förvintertid. Ursäkta inpasset från främmande kommun.
Namn: Janne
Datum: 5 december 2003
Text: Värsjön: storskrake 100 ex, brunand 45 ex, vigg 25 ex, salskrake 2 hanar och 2
honor. Salskrakehanarna var i det spännande ljuset fantastiskt vackra.
Namn: Patric

Datum: 6 december 2003
Text: Förmiddagstur till Värsjön. En havsörn var trolig orsak till stor oro bland sjöfågeln, men efter en stund lugnade det ner sig och jag kunde räkna in ca 85 storskrake, 8 salskrake varav fem honfärgade, ca 50 gräsand, 7 knipa, ca 20 vigg. Vid
Linhultet hittade jag ca 65 brunand. Jag njöt också av salskrakehannarnas dräkt i
solljuset och när storskrakarna landar med sina orangeröda simfötter spretande
som stora bärplan.
Namn: Lennart
Datum: 7 december 2003
Text: Promenad till Ingeborrarps julmarknad, såg en varfågel en bit in på gamla järnvägen med utsikt mot Grytåsa. Såg även ett 10 tal sidensvansar hemmavid den
5:e.
Namn: Jan & Josefin
Datum: 7 december 2003
Text: Fågelkoll i Finjasjön e m: en hel del änder, sångsvan och skäggdopping i sjön, ett
antal skäggmesar hördes från vassarna framför tornet. Värsjön: drygt 100 storskrakar, 2 honfärgade salskrakar synliga, 10-tal knipor, ca 20 knipor, ca 65 brunänder, ca 20 viggar, mycket gräsänder. 30-40 korpar över sjön. Nära sjön sågs en
vacker varfågel (tack vare lite felkörning)
Namn: Viktoria o Peter
Datum: 12 december 2003
Text: Förmiddagstur ut på Långalts myr, ca två timmar, södra delen. Först härlig dimma, trolskt. Sen uppstigande sol, friska, starka syner. Skarpt gul lyser de tätt stående, smala bladen av tuvsäv, medan tuvullstuvorna ör gröna i "mitten" och gråaktigt vissna i sidorna, basalt. Tofsmesen trilledillade, ormvråken skrek till ock
kollade in mig, korpen på håll. Var det vingsuset från en orre?
Namn: Janne
Datum: 13 december 2003
Text: Runt Lärkesholmssjöarna, en disig, dimmig vandring i lätt duggregn: en mindre
hackspett gladde mej. Lite mesljud - talgoxe o blåmes, samt förbiflygande, lockande grönsiskor. Annars mest en skön och stilla december-tystnad.
Namn: Peter
Datum: 14 december 2003
Text: Värsjön, SV vind, 5 plusgrader. Ca 170 storskrakar, 48 brunänder varav endast 3
honor, ca 25 vigg, 6 sångsvanar, ca 70 gräsänder. Turkduva, hela 13 ex hemmavid!!
Namn: Björn
Datum: 21 december 2003
Text: Gick en nästan vårskön vandring från Östra Ringarp till Lärka Sjöhult till Östra
Ringarp. Nötväckan "tvitta", 10 grågäss sträckte österut, ett par gråsiskor kvittra,
spillkråka, större hackspett, blåmes, talgoxe... Växterna vilar mest, hemmafåglarna får leva så gott det går. Apropå det så upptäckte jag under min vandring att
någon fått för sig att bygga ett par vägar mitt i naturen. Måste vara ett komplicerat jobb. Duktiga grabbar. Förresten, det är väl Peab, staten, kommunen som

bygger. Hoppas de inviger med ett käckt asfaltlopp och avslutar med likaså fina
tal. Säger jag lite elakt.
Namn: Janne
Datum: 21 december 2003
Text: Värsjön: salskrake 5 hona och 2 hane, storskrake ca 180 ex, häger 1 ex, vigg 22
ex, brunand 10 ex, större hackspett 1 ex och grågås 1 ex. Bosjöholm 1 ex gröngöling.
Namn: Seth Nilsson
Datum: 26 december 2003
Text: Värsjön i ett grått väder, 7 plusgrader, duggregn. Lite mindre fågel i sjön än tidigare i höst/vinter. Ca 20 storskrakar, 2 honf. salskrakar, ca 5 vigg, endast 2 brunänder, bägge hanar, ca 40 gräsänder.
Namn: Björn
Datum: 26 & 27 december 2003
Text: Njutit av cykelturer; I fredags 2 ormvråkar, varav den ena mycket ljus, en trädkrypare på nära håll. En älgko med två kalvar i Bjärabygget. Igår sågs ett tjugotal
sångsvanar i Pinnån ovanför Åsljunga.
Namn: Lennart
Datum: 29 december 2003
Text: Värsjön - lite mer fågel igen. Häger 3 ex, storskrake ca 50 ex, salskrake 4 honor
och 3 hanar, brunand 11 ex, vigg 17 ex. Körde därefter över till andra sidan E4:an
och fick minsann stöta en tjädertupp. Förmodligen en gammal bekant. Annars är
det tyst i skogen - kungsfågel, trädkrypare, nötväcka, gärdsmyg. Några sorgset
lockande domherrar. Rådjur.
Namn: Patric
Datum: 31 december2003
Text: Värsjön, som delvis är täckt av ett tunt istäcke. Ca 15 vigg, 5-7 brunänder, ca 10
storskrakar, 3 salskrakar varav en hane, ca 70 gräsänder. I Jälla sjö, ca 20 sångsvanar, i Hjelmsjön en knölsvan.
Namn: Björn

