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Datum: 1 januari 2004
Text: Gjorde min årliga vintertaxering runt Flinka sjö. Inga spec. obsar, dock gråsiska
på två stopp, sträckande sångsvanar vid två tillfällen, en gröngöling i Grytåsa, en
trevlig tofsmes i Grytåsa. En vandring som började kl. 09:38 och var till ända kl.
14. God fortsättning alla, och Patric blev etta, grattis.
Namn: Björn.
Datum: 1 januari 2004
Text: Körde en sjörunda idag. Ca 40 st. gräsänder i Åsljungasjön. I Lärkesholmssjön 19
st sångsvanar och 26 gräsänder. Värsjön vid Sjöholma 3 st vigg, 3 st. storskrake,
hane och 34 st. gräsänder och vid Värsjönäs 1 st. gråhäger och 13 st. storskrake.
Namn: Lennart
Datum: 2 januari 2004
Text: Besökte skogsmarkerna uppe i norra delen av kommunen. Redan på vägen dit
hade jag turen att få se en tjäderhöna på vägen. Fantastiskt vacker. Extra roligt att
det var på en lokal där vi inte haft några tjädrar under inventeringen. Undersökte
därefter lokalen där jag hade en tupp den 29:e lite nogsammare. Massor med
spillning och glädjande nog från både tupp och höna. Hörde möjligen ett uppflog.
Några gråsiskor på stäck. Avslutningsvis kontrollerade jag en lokal där vi inte såg
någon tjäder förra året och där stötte jag två tjädertuppar! De lyfte båda från marken och måste suttit mycket nära varandra. Märkligt! Några minuter senare kom
en av dom (förmodar jag) flygande nästan rakt över mig. Väldiga pjäser! Annars
tyst i skogen. Mest kungsfåglar som hörs. Någon trädkrypare. Hemma i Harbäckshult sågs en glada.
Namn: Patric
Datum: 5 januari 2004
Text: Ny tur till norra kommunens skogsmarker. Osannolik tur med tjäder. Först
skrämde jag en tupp. Satt i en tall. Knappt 10 minuter senare lyfte inte mindre än
3 tjädrar från trädtopparna i en liten tall- och grandunge. Förmodligen var samtliga dessa tuppar, men jag är inte helt säker. Verkade dock stora och tunga. Den
första tuppen borde väl ingått i detta gäng. Men vad gör dessa enstöringar tillsammans så här? Brukar inte vara så sällskapliga. Kan det vara en kull från i
somras? Annars är jag mest imponerad av kungsfåglarna, dessa små överlevnadskonstnärer. Måste vara landskapets talrikaste fågel just nu. Hörs överallt.
Annars är det ju nästan helt tomt på fågel. I övrigt gröngöling 1 ex och varfågel 1
ex. I går sågs en duvhök i Snäckebotorp.
Namn: Patric
Datum: 3 januari 2004
Text: Hur kunde jag glömma att rapportera kungsörnen som jag hade på Flåssmyr denna dag? Den verkade ganska stationär... I övrigt mycket fågelfattigt.
Namn: Seth Nilsson
Datum: 10 januari 2004

Text:

Lång fin vandring Lönsjöholm, Långalts myr, Långalt, Karsatorp. Väldigt tyst
men vi hörde åtminstone det otvetydiga uppfloget från en tjädertupp.
Namn: Patric, Saga, Bo

Datum: 11 januari 2004
Text: Vi gick runt Flinka sjö. Mycket kungsfågel i granskogen och en ormvråk gled
förbi när jag var uppe i tornet. Vid kanten av åkern mot Sjöbygget stötte vi upp
en snäppa. Min första tanke var en skogssnäppa, men jag hann uppfatta svagt
nedåtböjd näbb och rätt gråbrun dräkt. Kan det vara kärrsnäppa eller spovsnäppa.
Vill någon ge mej en ide vilken art som kan klara övervintring här?
Namn: Lennart & Margit
Datum: 18 januari 2004
Text: Gick runt och över ett mycket fågeltomt Flåssmyr. En korp, en större hackspett
och en hel del överlevnadskonstnärer, kungsfåglar.
Namn: Björn
Datum: 24 januari 2004
Text: Fin vinterdag - men nog vårsjunger svartmesen lugnt och energiskt från sin grantopp när jag skogsvandrar i Ö Ringarp på lördagsförmiddagen. Den har väl registrerat att ljuset sakta börjar maka sig plats...
Namn: Janne
Datum: 25 januari 2004
Text: Efter gårdagens heldag i fågelmarkerna, från 7 på morgonen tills mörkret föll,
gick jag i orrmarkerna vid och på Smörmyr. Igår var då Seth, Eva P, Peter o jag
på vinterfågelsafari med början på Smörmyr och slut vid Lundåkrabukten. Några
orrar fick vi inte igår, men vid min promenad över spelplatsen fanns där både
spår och skit på området. De enda fåglar jag hade vid turen i skogen och mossen
här denna dag var 2 stjärtmesar och några kungsfåglar.
Namn: Björn
Datum: 25 januari 2004
Text: Ny fin vinterdag. Vi vandrar i mossmarker i norra delen av kommunen. Tjusiga
tofsmesar visar upp sig och en talltita hörs helt kort. I övrigt mest tyst på fågelfronten... några bergfinkar, någon nötskrika.
Namn: Patric o Janne
Datum: 25 januari 2004
Text: Vi har under en längre tid haft två ekorrar som ätit från fågelbordet. Igår var det 3
st som kilade runt bland träden här i grannskapet. Den ystra vårleken är på gång.
Dagen har faktiskt längts 25 min. på morgonen och 53 min. på em. idag den 26:e,
Härligt!
Namn: Lennart
Datum: 6 februari 2004
Text: Kanske en tidig föraning om en kommande vår. Denna fågel som dock flyttar lite
fram och tillbaka allt eftersom vintern rycker fram och drar sig tillbaka. I alla fall
5 grågäss i Värsjö by.
Namn: Björn.
Datum: 7 februari 2004

Text: 2 grågäss flög förbi Lillgården i Harbäckshult idag.
Namn: Rikard Osgyan
Datum: 7 februari 2004
Text: Ännu en liten vårkänning. En gråtrut spanade av Hjälmsjön idag och 3 st sångsvanar drog norrut.
Namn: Lennart
Datum: 8 februari 2004
Text: En ganska isfylld Flinka sjö besöktes. Grågåskackel från bröderna Nilssonviken,
talgoxsång, gräsandspar. Obetad ligger Kjells betesmarker. Ormvråk vid Ringbo
gård.
Namn: Janne
Datum: 10 februari 2004
Text: Ett nytt tomtkryss för mig. Ätandes vid fågelbordet, en steglits. Roligt. Nu behöver jag inte åka till Lillgården detta år!!
Namn: Björn
Datum: 11 februari 2004
Text: En kall, ca 10 minus, lugn kväll i mitten på februari. Bra att höra ugglor! Johan o
jag åkte Vemmentorp, Höjaholm, Bosjöholm, Värsjö by, Stensmyr, Slättsjö, Linhultet. Resultatet blev att vi inte hörde en endaste uggla!
Namn: Björn o Johan
Datum: 14 februari 2004
Text: Jag var ute och gick i en hage i Boalt vid min morbror Rudy Lönns hus. Mellan
gårdarna och dess fågelbord flög 20-25 domherrar och åt. Roligt att se så många
på en gång. Någonstans i dimman hördes en korp men den mysiga stämningen
fördärvades av en drös med jägare som gick och skrek och klappade fram alla
stackars rävar i grannskapet! På vägen tillbaka hörde jag ett misstänkt trummande
från ett träd, jag kikade med kikaren och fick syn på en trädkrypare! Var hackspetten höll hus är det ingen som vet.
Namn: Josefin Svensson
Datum: 16 februari 2004
Text: Skulle bli en kort kvällspromenad hemmavid i Harbäckshult. Men blev en lång
stunds lyssnande på ugglornas rop. 2 samtidigt ropande kattugglor och strax oxå
en "klevittande" dito. Blir till en stämningsfull ljudkuliss ute i det disiga duggregnet. Och, minsann hörs också en pärluggla ropa på avstånd! Den första jag
hört hemifrån. (Undrar just om Patric har den som tomtkryss, måntro?). En
osannolikt lyckad kvällspromenad. Klockan blev 23.10 innan jag åter klev in i
stugvärmen.
Namn: Peter
Datum: 16 februari 2004
Text: Fler ugglor i Harbäckshult... En kattuggla hördes ropa uppe vid Håleryd (Saga)
och misstänkt pärluggla har hörts svagt någon morgon de senaste veckorna (Bo).
Då är det kanske den som Peter hörde? Pärlugglan är tomtkryssad. Hade en som
ropade några kvällar för 2 år sen.
Namn: Patric
Datum: 18 februari 2004

Text:

Cirka 3 minusgrader, en svag NV vind, klart. Åter gäckade alla ugglor mig. Åkte
Slättsjö, Värsjön osv.
Namn: Björn
Datum: 21 februari 2004
Text: Vid middagstid hade jag inte så värst många individer, men många arter vid fågelbordet. Domherre 4 ex, koltrast 2 ex, steglits 5 ex, grönsiska 15 ex, bergfink
10 ex, bofink 5 ex, grönfink 4 ex, stenknäck 1 ex, blåmes 6 ex, talgoxe 6 ex, nötväcka 1 ex, svartmes 1 ex, nötskrika 1 ex, gråsiska 2 ex, gulsparv 2 ex, pilfink 2
ex och en rödhake. Mycket va?
Namn: Björn
Datum: 24 februari 2004
Text: Hela 6 exemplar av vår vackra steglits vid vårt fågelbord i Åsljunga!
Namn: Maria Nilsson
Datum: 24 februari 2004
Text: Och de första stararna i Harbäckshult. 5 st. var dom.
Namn: Patric
Datum: 29 februari 2004
Text: Skogsduva och ringduva i Harbäckshult.
Namn: Patric
Datum: 29 februari 2004
Text: Vinterexkursion till Tosteberga hamn (norr om Åhus). Härligt, soligt väder.
Många havsörnar i mäktiga flyguppvisningar, en ung kungsörn samt den större
skrikörnen som vi kunde studera under en lång stund i flykten. Ca 250 salskrakar
och ännu flera viggar. Inslag av brunand, storskrake, knipa m fl. Sex mycket nöjda deltagare från ÖN.
Namn: Peter m.fl.
Datum: 1 mars 2004
Text: En liten ugglekoll under ett par sena kvällstimmar mot midnatt. På vintriga,
slingriga vägar hamnade jag nästan vilse i Bälinge/Slättsjötrakterna. Kattugglor
hoande från tre håll, samt misstänkt hornuggla. Svagt månsken genom ett lätt dis,
-3 grader.
Namn: Peter
Datum: 2 mars 2004
Text: Anteckningsbok inlagd i orrkojan. Spelsäsongen är ju på väg att börja. Ett korppar i den soliga tisdagen.
Namn: Janne
Datum: 2 mars 2004
Text: Johan o jag på så kallad ugglekoll i Linhultet – Slättsjö – Värsjö – Trulsabygget –
Trottatorp - Örnalt. Inte en enda ropande uggla! Dock en kattuggla ändå i Trulsabygget. Varför är alla ugglor så tysta! Vädret klart, ca 5 minus.
Namn: Björn
Datum: 7 mars 2004

Text:

"Vintervandring" i östra, nordöstra delen av kommunen. Mest myrvandring. Snö
och uppstickande vinterståndare av myrlilja, klockljung. Tuvullens blommor
måtte stå och hoppa... vill väl fram. Tofsmes drilla till, alltid lika härligt! Och ett
lätt uppflog som nog ändå kom från en tjäder. Lite lustiga brunduttiga "snömärkesspillningar" och någon rest av "riktig" spillning. Rådjursspår, mellanhjortstorlekspår. Kan väl inte vara kronhjort? Vad skönt att ströva i dessa skogshönstrakter. Även om antalet tjädrar, orrar är sorgligt få...
Namn: Janne
Datum: 7 mars 2004
Text: Min ugglekompis Johan följde med på en tidig, 17.30., ugglekoll. Vi gick på
skogsväger vid Stens myr på jakt efter sparvuggla i skymningen. En stilla fin sen
eftermiddag, runt 0 grader. Inget napp.
Namn: Björn
Datum: 7 mars 2004
Text: Tofsmes i granskogen innan Håleryd, glada och gröngöling "nere" i Harbäckshult. Härligt väder.
Namn: Patric, Rikard
Datum: 8 mars 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: stare 1 ex.
Namn: Patric
Datum: 8 mars 2004
Text: Vid 9.00 på morgonen hörde jag och Jan en koltrast sjunga i skogen hemma vid
oss. Ett riktigt vårtecken!
Namn: Josefin o Jan
Datum: 9 mars 2004
Text: Också jag har sökt efter ugglor. I fredags, runt midnatt, utan napp. Tog en runda
om Ånalt, Bosjöholm, Krångelbygget, Höjaholm, Vemmentorp, Sonnarp. Men
vilket månsken! Kan det månne påverka ugglornas aktivitet med alltför ljusa nätter, eller de styrs mer av dygnsrytmen? Idag 7:50 var ca 25 ex Kanadagås på väg
norrut vid Åkarp.
Namn: Lennart
Datum: 11 mars 2004
Text: 80-tal gäss på Hjälmsjöns is, visst var det väl kanadagäss. Försvann "spårlöst".
Namn: Janne
Datum: 14 mars 2004
Text: Exkursion en härlig söndagsförmiddag. Lavar, lavar... uppe vid Vångamöllan,
med David Göransson. Trädstammar, trädgrenar betittades. Slånlav, blåslav,
skrynkellav... örnlav, mjöllav, bitterlav, jaguarfläck. Rostfläck. Skriftlav och olika sköldlavar. Grå nållav, gulpudrad spiklav, knappnålslav. På ett stenblock satt
färglav och hattlav. Två olika skägglavar och en grå tagellav. Och en buskig korallav på en ekstam. Vacker flarnlav i skivade skikt. Jo, det var mycket som 9 exkuranter fick sig till livs. Dessutom drillande sånglärkor, flöjtande nötväcka.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 14 mars 2004 2004

Text:

Harbäckshult 14.00-15.00. Trana 6 str. S, 1 str E, tofsvipa 1 str E, sånglärka 20tal ex str. N-NE, ormvråk 10 ex i skruv som sen drog N. Stare 4 ex.
Igår, 13/3 sågs en fin flock på ca 50 skogsduvor vid Hörlinge Gård, Hässleholm.
Namn: Patric
Datum: 14 mars 2004
Text: Så fort snön är borta står dom där. Tofsviporna. 1 ex Åkarp och 1 ex vid Flinka
sjö. 7 ex drog över Hjälmsjö. Koltrasten sjunger in våren. Holkarna börjar bokas
upp. En härlig tid framöver. Utnyttja den.
Namn: Seth
Datum: 14 mars 2004
Text: Idag var det nog ändå den första verkliga vårdagen, 10 plusgrader och en go sol,
snön blev till vatten! Mycket sånglärka på sträck, framför allt på förmiddagen,
hade även en trädlärka i Ekholm, en hel del gäss i luften hela dagen, nog uppåt
200 kanadagäss mot kvällningen och fler flockar hördes, sångsvanar på fm.
60+60+22ex. Koltrast och rödhake sjöng, hade 15 starar vid Ringbo Gård.
Namn: Björn
Datum: 15 mars 2004
Text: I morse såg jag mellan 40-60st.ev. mer sångsvanar vid Ekholmsgård. På en åker
på väg mot Grytåsa. Kul att se!
Namn: Birgit Svensson
Datum: 16 mars 2004
Text: Bruket, Pinnån. 2 samarbetsvilliga och härliga strömstarar på bara några meter
håll. Ingen forsärla ännu. På Hjälmsjöns is stod alldeles precis 50 sångsvanar.
Namn: Patric
Datum: 16 mars 2004
Text: 75-tal sångsvanar på Hjälmsjöns is, storskrak och knipa i vaken i Spång. Parflygande duvhökar, dubbeltrast som raspade, sång från talltita och svartmes i närheten av mosse norrut. Såg mina första uppstickande tuvullsblommor, modell yngre. Ingen tjäder, men spillning. Härligt väder.
Namn: Janne
Datum: 16 mars 2004
Text: Vi hörde två kattugglor "klävitta" till varandra från trappan på Ekholmsvägen. En
var nere vid Pinnån mot Kjell K. och den andra i skogen hemma vid oss. Stararna
har dessutom intagit Ekholm!
Namn: Jan o Josefin
Datum: 17 mars 2004
Text: Ett 40-tal starar i Åkarp. Tofsvipa, 3 ex, vid Br. Nilssons vattensamling i Östra
Flinka, på fälten också 3 tranor och ett 50-tal grågäss.
Namn: Björn
Datum: 17 mars 2004
Text: Harbäckshult: många sånglärkor på sträck, trana 1 ex och glada 1 ex. Rastande
ängspiplärkor och skogsduvor. 30 starar.
Namn: Patric

Datum: 17 mars 2004
Text: Ett par tranor har åter tagit reviret i besittning vid Bosjön. Dessutom ett 40-tal
grågäss och 2 par kanadicker.
Namn: Seth
Datum: 18 mars 2004
Text: Harbäckshult: trädlärka 1 str. och forsärla 1 str.
Namn: Patric
Datum: 18 mars 2004
Text: 13 hanar och 7 honor av storskrake i flinka sjö. Idag kunde vi studera ett salskrakepar på nära håll, vi hörde även de två tranorna. Såg även lite trastar där, inte
björktrast, kanske taltrast.
Namn: Jan o Josefin
Datum: Veckoslutet 19-21 mars 2004
Text: På eller från tomten i Höjaholm såg vi: 1 Gärdsmyg, 1 Gröngöling, 3 Ormvråk, 3
Domherre (1 m, 2 f), 1 Korp, Gröngöling, Talgoxe, Talltita, Bofink, Blåmes,
Grönfink, Koltrast, Stare, Grågås, Kråka, Dubbeltrast - och 3 st. Trana på Håkan
Nilssons åker. Vid Långasjö på lördagseftermiddagen 20 mars: 2 Tranor och ett
tiotal grågäss, och 2 Knipor på Hultasjön (1 m, 1 f). Trots uruselt väder: det våras!
Namn: Jesper Linell
Datum: 19 mars 2004
Text: Taltrasten sjöng på Ringåsen. Vid och i br. Nilssons vattensamling i Ö. Flinka, 4
krickor, en tofsvipa, 2 tranor och många grågäss. Över Hjelmsjön s fiskmåsar,
och simmande vid grundet, en skrattmås.
Namn: Björn
Datum: 20 mars 2004
Text: Tog en tidig morgontur till Flinka, 6.30‒8.00, dels för att laga spången som ligger
över bäcken, när man går till tornet, dels för att kolla tranornas närvaro. Och de
var där 2 ex. på ängen bakom Flinkatorpet, plus 2 ex. tofsvipa i surdraget vid
Nilssons. Vilken luftakrobatik i den hårda vinden!! Härligt att se. Även många
grågäss i par gick och betade. Vid Ljungaskog rastade 80 ex. ringduva och några
starar.
Namn: Lennart
Datum: 20 mars 2004
Text: Diverse under tur till norra delen av kommunen: björktrast, taltrast, dubbeltrast,
grågåspar, tranpar (Björnholm), gsk färsk tjäderspillning
Namn: Janne, Patric
Datum: 20 mars 2004
Text: Värsjön, som troligen gick upp i mitten på veckan. Ca 30 knipor, ca 20 storskrakar, en vigghane, 3 salskrakar, varav 2 var hanar.
Namn: Björn
Datum: 21 mars 2004

Text:

Vid Flinka sjö såg vi 1 glada, 1 häger, 2 tofsvipor, 2 tranor och annat smått och
gott. Den roligaste obsen idag var 2 enkelbeckasiner som gav oss en flyguppvisning ovanför sjön!
Namn: Jan o Josefin

Datum: 21 mars 2004
Text: En tur till Värsjön: ca 100 storskrakar, minst 6 salskrakar (3 hannar), en brunandshane synlig, 3 viggar (2 hannar), en hel del knipor, grågäss, kanadagås, minst
1 storlom. Eva liftade med oss på en sväng till Finjasjön: bl a några salskrakar,
skäggmes och sjungande varfågel mm. Dubbeltrastar specialstuderades på vägen.
Dessutom tranpar och glador mm.
Namn: Viktoria o Peter
Datum: 21 mars 2004
Text: Var på fm. ute en sväng på Långalts myr. Ca 30 korpar, 60 gråtrutar i högljudd
flock i skyn, sång av en dubbeltrast, sånglärkor på sträck, finfin starsång vid en
ihålig bok, 2 tranor vid Lönnsjön. I Sonnarp, på en betad äng trastar, björk-, rödvinge- och dubbeltrast tillsammans med en flock på cirka 50 starar. Hemmavid
sång av järnsparv.
Namn: Björn
Datum: 21 mars 2004
Text: Harbäckshult: helt plötsligt dök trastarna upp. Härligt med sjungande rödvingetrastar. Björktrastar, rödvingetrastar och dubbeltrastar tillsammans med minst 100
starar.
Namn: Patric
Datum: 21 mars 2004
Text: Under en cykeltur runt Hjälmsjön på fm. noterades bl. a. gärdsmyg, skäggdopping 3ex, trädkrypare, taltrast, storskarv.
Namn: Lennart
Datum: 22 mars 2004
Text: Hjälmsjön på morgonen: 21 ex storskrake, 1 ex alfågel, 1 ex ropande gröngöling
och 10 ex knipa.... Härliga fågelsångsmornar nu!
Namn: Seth Nilsson
Datum: 23 mars 2004
Text: På moss-spaning i norra delen av kommunen. Sjungande svartmes, entita... och
vad ska man kalla tofsmesens härliga trillande toner. Även grönfinken och dubbeltrasten sjunger och är det spillkråka eller gröngöling som hörs på håll? Och
så... en svart, stor, uppskrämd hönsfågel tycker att jag är störande taskig, måntro.
Tjädertupp alltså. Rådjur.
Namn: Janne
Datum: 24 mars 2004
Text: Värsjön på morgonen från Sjöholmahållet. 6 salskrakar, där 5 av dem var honor,
7 vigg, ca 30 knipor, 4 grågäss, några storskrakar synliga. Hjelmsjön, 13 knipor i
flock, 2 storskrakar och flygandes över sjön, fram och tillbaka, kanske letandes
efter en rastplats som knappast finns i denna sjö, 7 strandskator.
Namn: Björn

Datum: 25 mars 2004
Text: Lite kallt, småfruset. 3 skogsduvor i boket ner mot Lasapellas. Konstaterar tillsammans med Nils Rosenlund att den mycket dåliga smågnagartillgången gjort
att ingen av mina kattuggleholkar i Ringarp ännu innehåller några lagda ägg.
Kommer kanske, tror Nils.
Namn: Janne
Datum: 27 mars 2004
Text: Flinka sjö vid middagstid. Nästan hela sjön isbelagd efter en kall natt, ca 8 minus.
Björktrastar drog förbi, nog uppåt 20 ex, minst en lockande sävsparv i vassen.
Namn: Björn
Datum: 27 mars 2004
Text: En tidig morgon i Smörmyr: bla överraskades vi av några förbiflygande snösparvar (gissningsvis 3-4 ex). 2 tranor kom flygande lågt och hördes sedan på avstånd. Sjungande dubbeltrast mm.
Namn: Peter, Eva, Carina, Lotta
Datum: 28 mars 2004
Text: SkOF:s skogshönsgrupp hade utlyst exkursion i kommunens norra delar. Tjäderforskaren Ingemar Hjorth delade med sig av sina gedigna kunskaper. Sammanlagt var det ett femtontal personer som traskade runt och begrundade tjäderns
tillbakagång och framtida möjligheter. En klart givande dag som avslutades med
ett föredrag i Hässleholms kulturhus - öppet för allmänheten. Skogshönsen och
framtiden är en inte helt lätt ekvation att få att gå ihop. Men inte ska man ge upp
hoppet, mena Hjorth. Ett annorlunda planerat skogsbruk och välvilliga markägare
bör kunna ge bättre villkor för denna ståtliga, fascinerande skogsfågel.
Namn: Patric, Anders, Janne (SkOF)
Datum: 28 mars 2004
Text: Nog är det vår nu! Sex plusgrader, mulet och ganska stilla. Och mycket sång av
mesar, bofinkar, trädkrypare, nötväcka, domherre. Detta var vad vi sex exkursionsdeltagare, Peter, Josefin, Eva, Perry, Bengt och Björn lyssnade till vid vandringen Fedingesjön runt. En flock på ca 40 tranor drog åt NV, kanada- och gråmatildor!! låg i sjön, gröngölingen skrek, fikan satt gott vid flygfältet. Maten intogs samtidigt som sånglärkan sjöng över fältet, gladan drog förbi. En snabbis vid
Värsjön, minst 9 salskrakar, 9 vigg, 2 storlommar.
Namn: Björn m.fl.
Datum: 29 mars 2004
Text: Ett snabbesök i Flinka sjö på kvällen där vi fick se: 2 par knipor och 2 par krickor
och ett sångsvanspar, kanske de var relativt unga de var nämligen lite grå på halsarna. Eller? Några grågäss flög förbi i luften. Relativt lugn kväll.
Namn: Birgit och Pär Svensson
Datum: 29 mars 2004
Text: Koll av Hjelmsjön på kvällen. Fiskmås 14 ex låg i vattnet tillsammans med en
skrattmås, 6 skäggdoppingar, en ejderhane, 5 sothönor.
Namn: Björn
Datum: 29 mars 2004
Text: Där var en sädesärla på Håleryd idag
Namn: Viktoria

Datum: 30 mars 2004
Text: Vilken eftermiddag. Denna värmande, vårstarka sol... finns väl inget bättre under
hela året! Tycker jag. Taltrasten, koltrasten sjunger. Tre spillkråkor flaxar lagom
kråkligt förbi under avgivande av alla möjliga läten. Knipparet har bespetsat sig
på en holk, skäggdoppingarna knorrar. Vanligheten och det ständigt nya, friska.
Fiskmåsen tar en ojämn ton.
Namn: Janne
Datum: 30 mars 2004
Text: En klar, stilla kväll, 4 plusgrader. Då åkte Janne, Johan o undertecknad på jakt efter sparvuggla. Turen gick till Bjärabygget vid Fagerhult. Efter knappa 2 timmar
ute i markerna blev resultatet ingen uggla, men vilken fin kväll! Många morkullor drog.
Namn: Björn m.fl.
Datum: 30 mars 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult. Sädesärla 1 ex på morgonen.
Namn: Patric
Datum: 31 mars 2004
Text: Långvandring i kommunens norra mossmarker. Soligt skönt. Fin dubbeltrastsång.
Tuvullspillning från tjäder. Ganska väl samlade nattspillningshögar från orrar på
ljungmossen. mest tuvullspillning. Flera övernattningar nära varann? Hur många?
Tranor ropar flitigt! Huggorm solar sig - i sin litenhet. Citronfjärilar, påfågelöga,
sorgmantel. En gröngöling känner sig hemma i sina aspar. 17 tranor övertvärar.
Morkulla skräms upp. Stjärtmesar, talltitesång, trädkrypare. Goda fikor, turigt att
kunna ha ledigt.
Namn: Eva, Janne
Datum: 31 mars 2004
Text: Min sädesärla fick jag i Rya.
Namn: Björn
Datum: 2 april 2004
Text: En halvtidig morgonstund i fågeltornet vid Flinka sjö. Talltitan sjöng på mossen,
en härmstark stare bak tornet, gröngölingsskrik, 5 knipor i sjön, och sporadiskt
spel av skogssnäppa, 2 sävsparvar sjöng i vassen, mm.
Namn: Björn
Datum: 3 april 2004
Text: Sidvallen, slåtterängen i Spångabygget rensades från nedblåsta grenar av diverse
storlek. Solen sken skönt, kambräkenplantan var på plats och fyra personer deltog
med gott och glatt humör.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 4 april 2004
Text: Jag hörde en gransångare sjunga vid Flinka sjö ikväll, vågade inte skriva in det
förrän vi kollat upp saken!
Namn: Josefin
Datum: 4 april 2004

Text:

Har varit ute vid kusten en runda idag. Fick nys om en trädgårdsträdkrypare vid
Lerhamn men verkade svår att se så vi drog hem igen, till Flinka sjö och såg bl.a
brun kärrhök mm. Tyckte att vi såg en svala men sinnena kan ju bedra.
Namn: Jan o Josefin
Datum: 4 april 2004
Text: Värsjön på kvällen. Hela 8 storlommar i sjön, plus en som sträckte åt söder. en
skrattmås över sjön, men antagligen flera vid deras gamla häckningsplats, gick ej
att bestämma flera när de på stort avstånd och regn satt på ön och stenar runt omkring, en häger mm.
Namn: Björn
Datum: 4 april 2004
Text: Värsjön vid middagstid: storlom 3 par. En ensam lom låg ca 40 m ut och studerades under en timmes tid i tuben. Började sedan att ropa och fick svar. Dök iväg
och mötte upp en partner långt ut. Paret kom tillsammans tillbaks till viken framför mej. En vekligt storslagen upplevelse!! Det blev nästan till en parentes att två
salskrakpar flög förbi. Knipor, grågås, kanadagås mm. Ej så mycket fågel i övrigt
i sjön. F.m. - vandring runt Håleryd: spillkråkepar, dubbel- och rödvingetrastar,
forsärlepar vid Harbäcken. Flitig fågelsång.
Namn: Viktoria o Peter
Datum: 5 april 2004
Text: Liksom Patric lyssnade jag på översträckande sjöorrar. Fortfarande kl 23.15 hördes visslande fåglar sträcka. Dessutom hördes vid ett par tillfällen korta läten från
strandskata.
Namn: Peter
Datum: 5 april 2004
Text: Harbäckshult. Ljudande sjöorrar från natthimlen efter kl 21.15. Lyssnade fram till
ca 22.00 och det hördes sjöorrar mest hela tiden. Måste väl passerat åtskilliga tusentals fåglar. En och annan knipa och säkert annat också. Morkulla.
Namn: Patric
Datum: 5 april 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: nu på kvällen ca 250 str ejdrar i en flock. ytterligare ett
litet sträck med ca 25 ex, 1 str. brun kärrhök hane, 2 str. tofsvipor, 3 rast dubbeltrastar.
Namn: Patric
Datum: 5 april 2004
Text: Var vid Flinka sjö i lördags morse. Jag fick se skogssnäppan som hörts där av
Björn dagen innan, förutom de mer vanliga. Det bästa var en fiskgjuse som i sakta flykt från väster mot öster, spanade av sjön på låg höjd. Där fanns bara en trana. Kan det vara räven som tagit den andra? För honom såg jag ute på den plöjda
åkern, när jag gick till tornet.
Namn: Lennart
Datum: 6 april 2004
Text: Ejdersträck i kväll också. Först ca 200 ex mot SE 17.20 Harbäckshult och senare,
19.05, ungefär samma antal mot NE vid Långasjön. I Hjälmsjön 1 par bläsand
och 3 par vigg, storlom 1 ex i Lärkesholmssjön och 5 ex i Värsjön.

Namn: Patric
Datum: 6 april 2004
Text: Morgonstund vid Smörmyr. Tranor ropade och rätt vad det var stod två st. 50 m
ifrån mej, de kom närmre och var nog bara 40 m ifrån, trumpetade så utandningsluften blev till dimma i den svala morgonen. Vilken ljudupplevelse!! Två grågäss
och en skogssnäppa i en liten vattenpöl bl. a.
Namn: Lennart
Datum: 6 april 2004
Text: Värsjön på kvällen, minst 4 par Stolom kunde observeras på nära håll.
Namn: Jan o Josefin
Datum: 7 april 2004
Text: Harbäckshult: ytterligare > 500 str ejdrar idag fördelade på 4 flockar. 1 str fiskgjuse. Hjälmsjön: 8 skäggdoppingar, 1 guding. Flinka sjö: beckasin, skogssnäppa, sjungande gransångare.
Namn: Patric, Rikard
Datum: 7 april 2004
Text: Vid Snibe stuga och Bölingereservatet under förmiddagen. En vacker varfågel
satt i entopparna. Grönfink parade sig. Glada, gröngöling, sjungande gransångare
och annat smått och gott. Vackra färger i det dis-dimmiga ljuset!
Datum: 8 april 2004
Text: Värsjön, mot kvällningen: Stämningsfull storlomskonsert. Fem par synliga. Ropade flitigt från flera håll. I övrigt mest en del knipor längs kanterna. Flinka sjö,
mot skymningen: Flera vattenrallar hördes, kom igång ordentligt med olika "pyppande" och grymtande läten. Beckasin, skogssnäppor, sjungande gransångare
mm.
Namn: Peter
Datum: 9 april 2004
Text: 2st forsärlor, pinnån Åsljunga.
Namn: Jan & Josefin
Datum: 9 april 2004
Text: Gick en tur uppe vid Flåssmyr. Inte så mycket fågel, men fint väder. Kricka,
skogssnäppa, ängspiplärka... Flera arter fjärilar, bl.a. sorgmantel 1 ex. I Hjälmsjön rastade 3 bläsänder och 2 brunänder. På kvällen åter sträckande ejdrar i Harbäckshult - 29 ex resp. 80 ex, båda flockarna mot söder. Kom så nära så jag kunde utesluta att där var någon praktejder med... Duvhök 1 ex, glada 1 ex, sparvhök
ca 10 ex. Renata har beskrivit en liten fågel med röd stjärt och som befann sig på
stalltaket vid lunchtid. Plats och datum indikerar såklart en svart rödstjärt. Tyvärr
inte kvar när vi kom hem från Flåssmyr.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 10 april 2004
Text: Hjälmsjön mot skymningen: 3 svarthalsade doppingar låg ganska nära ut mot
grundet (andra obsen som gjorts i kommunen av denna sällsynthet?!, senast 1972
av Kjell och undertecknad!). Kul att se hur de handlöst dök ner i vattnet då en
skrattmås gjorde små utfall mot dem. I övrigt: 2 sjöorrar, 2 bläsänder, 14 viggar,

14 knipor (i flock), fler än 14 skäggdoppingar ganska samlade. Stort antal
skrattmåsar (räknade ej). Flinka sjö på morgonen: brun kärrhök, duvhök, trana,
beckasin, gransångare mm.
Namn: Peter
Datum: 10 april 2004
Text: I Pinnån vid bruket 3 knipor 1 hane och 2 honor, 1 rörhöna och 1 forsärla
Namn: Eva
Datum: 10 april 2004
Text: Inte riktigt samma arter och antal som Björn trots att vi anlände till Hjälmsjön en
halvtimma senare. Vi missade både sothöna och storspov... Hjälmsjön 07.1507.30. Skäggdopping 15 ex, storskarv 1 ex, bläsand 34 ex, vigg 12 ex, knipa ca
20 ex, salskrake 3 ex och sjöorre 2 ex.
Istället kunde jag glädjas åt tomtkryss nr 122 hemma i Harbäckshult, nämligen 2 enkelbeckasiner som sträckte förbi.
Namn: Patric, Rikard
Datum: 10 april 2004
Text: Hjelmsjön kl. 06.45. Brunand 3 ex, vigg 14 ex, bläsand 34 ex, skäggdopping 10
ex, salskrake 3 ex, knipa ca 20 ex, storskarv 1 ex, sothöna 10 ex, skrattmås ca
160 ex, storspov 2 ex, en sj sävsparv. Värsjön, storspov 2 ex, samma som de som
flög runt Hjelmsjön?, storskarv 4 ex, storlom 8 ex, en spel. skogssnäppa, en sj
talltita. Lärkesholmssjön, 2 skäggdopp, en vigg 10 knipor, en sj gransångare.
Namn: Björn
Datum: 12 april 2004
Text: En koll i Hjälmsjön vid 10.30-tiden: 11 viggar, 8 knipor (i flock)+ 1 par, 1 salskrakhona, 2 sothöns. Trots 7 honor av samma sort, tycktes den ensamma kniphanen hellre vilja "kila stadigt" med den enda salskrakshonan. Tala om att försöka
fixa en exklusiv partner!
Namn: Peter
Datum: 12. april 2004
Text: En glada kretsade över södra Höjaholm på förmiddagen och >100 rödvingetrast
drog förbi på eftermiddagen.
Namn: Jesper Linell
Datum: 12 april 2004
Text: Hjälmsjön kl 06.40: storskarv 1 ex, sothöna 2 ex, bläsand 1 par, vigg 12 ex och
storskrake 1 par. Skogsduva hördes spela från andra sidan sjön. Tittade efter
mindre strandpipare både vid gamla brädgården mitt i byn och på nya industriområdet. Byggaktivitet på båda lokalerna så det såg inte särskilt inbjudande ut...
Namn: Patric
Datum: 12 april 2004
Text: En liten fm.runda till Flinka sjö med omnejd. Ingen vattenrall under mitt besök,
men väl 2 enkelbeckasin, 2 skogssnäppa och brun kärrhökhane m.m. Vid Nilssons åkrar obsade jag 7 tofsvipa, varav en på rede, 24 kricka, 4 ormvråk.
Namn: Lennart
Datum: 12 april 2004

Text:

Nja, man får väl inte bara smyga runt på mossar och leta tuvullspillning efter tjäder... så det fick bli någon härlig förmiddagstimme vid Värsjön. Inspirerad av
andra skådare. Stilla, solblandat. Och tre eller fyra par storlommar. med avgivande av rungande läten. Ibland när två par kom nära varann blev intensiteten stor
och i samband med dykandet gjordes rejäla plask med fötterna. Annars dyker de
ju verkligen "mjukt". Dessutom 8 vigg (2 honor), 10-tal knipor, gäss, måsar.
Träffade slättsjöbo som brukade nätfiska i sjön. Nämnde om att han under åren
fångat sammantaget tre lommar i nät - men de hade alla klarat sig och varit högst
beskedliga när de fritagits från maskorna. Han tyckte sig ha iakttagit en "tacksam" blick från den frigjorda lommen.
Namn: Jörgen och Janne

Datum: 11 april 2004
Text: Kollade ett antal sjöar: Hjälmsjön, Fedingesjön, Köphultasjön, Lärkesholmssjön.
Inget speciellt anmärkningsvärt sågs i dessa sjöar. Värsjön: Fem par storlomar
(kan ha varit någon mer). Ljudligt, härligt ropande från flera par. Även mycket
nära. I övrigt mest enstaka knipor närmast kanterna. I Flinka sjö sågs bl a brun
kärrhök med slaget byte i vassen. Ny Hjälmsjö-koll på kvällen: närmare 100
skrattmåsar/fiskmåsar, 10-tal skäggdoppingar.
Namn: Peter
Datum: 11 april 2004
Text: Mera, en mindre hackspett hördes en gång hemma på Ekorrstigen.
Namn: Björn
Datum: 11. april 2004
Text: Strax efter att Peter lämnade tornet vid Flinka sjö i går morse flög en blå kärrhök
långsamt förbi på 30 meter håll! Fantastisk. Och denna morgon gjorde en glada
uppvisning över södra Höjaholm.
Namn: Jesper Linell
Datum: 11 april 2004
Text: Långalts myr på morgonen. En trädspelande orre ute på myren, några ängspip,
förbi sträckande knölsvan 6 ex, en bergfink en spelande skogssnäppa. I den hålrika bokskogen skogsduva, spillkråka, nötväckor, trädkrypare, starar, alla bra indikatorer på en "hålrik" miljö. Lönnsjön, 2 tranor, spelande enkelbeckasin. I Sonnarp hade jag en fin tornfalkshona, i Hjelmsjön en ejderhona.
Namn: Björn
Datum: 13. april 2004
Text: Morgon på Smörmyr (5.05 - 7.30). Orr-bubblandet började ute i dimman strax
innan vi hann fram til kojan, men vi skrämde bort dom. En timme senare, när
dimman försvunnit, återvände dom i flock: 5 styck, så en til, och lite senare var
dom plötsligt 7 stycken orrtuppar (inga honor syntes). Sex bubblade och spelade;
den sjunde såg till (eller vaktade?). 7.30 började dimman återvända och vi lämnade kojan - och avbröt spelandet.
Namn: Jesper Linell
Datum: 14 april 2004
Text: Sen eftermiddagstur till Värsjötrakten. Dubbelbeckasinsång, skogssnäppor, rester
av en tjädertupp, 3 samsimmande storlommar - ropande eko.
Namn: Janne

Datum: 14 april 2004
Text: 2 mindre strandpipare vid gymmet på industriområdet
Namn: Eva
Datum: 14 april 2004
Text: En kvarts spanande i tuben tidigt i morse kl 06:30 över Hjälmsjön: 1 par skedand,
50 ex bläsand, 20 ex vigg, 1 ex kricka, 1 par storskrake samt en gråsparv vid
"Gården". Vid Grytåsa (300 m från E4:an) gick det ett par storspov som vi får
hoppas stannar kvar och häckar.
Namn: Seth Nilsson
Datum: 14 april 2004
Text: Nu händer det mycket i markerna, som också står att läsa här på vår hemsida.
Under sena kvällen, fram mot midnatt hördes spridda visslingar från sträckande
sjöorrar. Ej så frekvent som för ca en vecka sedan. I Hjälmsjön låg för övrigt ett
sjöorrepar, som Jan o Josefin redan nämnt.
Namn: Peter
Datum: 14 april 2004
Text: Obs! Som jag skrev nyss - i värsjötrakten hördes givetvis dubbeltrasten ute i
myrmarken (inte nån beckasin, inte, förlåt).
Namn: Janne
Datum: 14 april 2004
Text: Körde en liten runda förbi Flinka torpet, mot Grytåsa, stannade och kollade vid
en åker, såg två par tofsvipor på sina bon vid ett blött parti i åkern. Ett par försökte bilda familj, såg även ett par krickor i pölen samt de två tranorna mm. Även
två sjöorrar i Hjelmsjön.
Namn: Jan o Josefin
Datum: 15 april 2004
Text: 18:30. Vi tittade till Evas mindre strandpipare på nya industriområdet. Kunde
lugnt beskådas från bilen på 3 m avstånd. En snabb koll i Hjälmsjön bjöd på 16
bläsänder och några viggar.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 15 april 2004
Text: I Hjälmsjön på kvällen: bl a 4 viggar och 12 krickor. En fiskgjuse passerade över
Harbäckshult.
Namn: Peter
Datum: 15 april 2004
Text: Gryningsspaning vid Värsjön gav 20-tal grågås, varav en albino eller vad det kan
vara? 3 knipor, 3 storlom i morgondiset, 15-tal vigg, ca 25 storskrake, 3 bläsand
bl. a. En falk av någon art drog över sjön.
Namn: Lennart
Datum: 15. april 2004
Text: 1 glada över södra Höjaholm på förmiddagen. Undrar var dom Höjaholmska tranorna har tagit vägen? Har intet hört et ljud på nästan två veckor.
Namn: Jesper Linell

Datum: 16 april 2004
Text: Skedand 6 ex, ca 30 vigg i Hjelmsjön.
Namn: Björn
Datum: 16 april 2004
Text: Hjälmsjön. 14:30-14:50. Skedand 3 par, vigg 24 hanar, 13 honor. På kvällen besökte Janne och undertecknad några tjädermarker längre norrut i kommunen.
Tjädertuppar, morkullor, beckasiner, trastar och kattuggla. Sjöorrestäck. Härlig
kväll.
Namn: Patric
Datum: 16 april 2004
Text: 35-tal viggar, 2 skedandpar i Hjälmsjön. Paddlarläger gjorde dock livet osäkert
för dem
Namn: Janne
Datum: 16. april 2004
Text: Denna fina morgon vid Långasjö: 1 brun kärrhök, 1 trana, 3 beckasin spelade, 3
ängspiplärka, 6 storskarv flög över, gråkråka, >5 korp, 4 sädesärla, >10 grågås, 4
gulsparv, 1 ringduva, 1 sävsparv.
Namn: Jesper Linell
Datum: 17 april 2004
Text: Kvällstur vid Värsjön. Vi blir mottagna på ett rungande, ropande sätt när vi anländer vid 18.30-tiden. Närmsta storlomparet därefter stillaliggande under trekvart inne i viken. Fika. Hittar ytterligare två par inom synhåll. Och rätt som det
är konstateras även tre revirhävdande lommar inom hörhåll - en härlig trekamp
om ljudutrymmet! Varar dock begränsad tid. Tacknämligt med dessa lommar.
Och så vackra.
Namn: Janne, Kerstin & Lasse
Datum: 17 april 2004
Text: Hade kollat Hjälmsjön just innan Johan och Björn, och kan bara bekräfta skedänderna och bläsänderna. Lärkesholmssjön: 1 storlom synlig, ett storskrakpar + 2
honor. Just vid platsen där jag står och kollar hör och ser jag ett mindre hackspettpar, och samtidigt hörs gröngölingen en bit bort. Dessutom ett större hackspettpar och nötväcka i samma träd (björk och ek). Mycket att jämföra m a o.
Namn: Peter
Datum: 17 april 2004
Text: Hjelmsjön vid 20-tiden. 6 skedandspar, 3 bläsandspar, skratt- och fiskmåsar.
Namn: Björn o Johan.
Datum: 17 april 2004
Text: Vi noterade den första sjungande trädpiplärkan i Smörmyr på morgonen. Där
också: 1 trana, 1 häger, skogssnäppa, 1 brun kärrhök-hane, 1 duvhök-hona, fint
sjungande dubbeltrast, en vacker räv springande i solljuset, och en hel del annan
smått och gott.
Namn: Jan, Josefin, Eva, Peter
Datum: 18 april 2040

Text:

Hjälmsjö-koll vid 19-19.30: 13 viggar (9 hanar), ett skedandpar, tre bläsandpar,
ett krickpar, 1 kniphane. Tidigare gjordes en heldagstur till Kullahalvön där nästan 70 fågelarter kunde noteras, däribland en sjungande trädgårdsträdkrypare i
Lerhamn. De´ Ni! (undertecknad + Viktoria)
Namn: Peter
Datum: 18 april 2040
Text: Lövsångare i trädgården, hoppar runt i sälgträden och söker föda, vitsipporna står
i blom, solen värmer, sommar på väg!!!
Namn: Lennart
Datum: 18 april 2040
Text: Kort tur till Björnamossa på morgonen. 1 orrtupp trädspelade på Fjärhanamossen.
Namn: Patric, Rikard, Saga
Datum: 18 april 2040
Text: Fäje myr, Röke. Vandring 09.00-12.30. Stilla, sugande för ben och kropp, fikande. Tranpar. Förgäves lyssnade jag efter ljungpipare. Vemodigaste ljuden kom
istället från trastar i mosskanten. Tuvullsspillning. Minst en orrtupp drog bort
bland tallar, drågkärr. Sjungande ängspiplärka, förbiilande ladusvala, låtande gråsiska, 4 korpar, ormvråk.
Namn: Janne
Datum: 19 april 2004
Text: Hjälmsjön vid 20-tiden: 5 viggar (3 hanar), ett par storskrakhanar, många skäggdoppingar utspridda i sjön (ej riktig koll på antalet). En fiskgjuse flög över.
Namn: Peter
Datum: 20 april 2004
Text: Snabbkoll i Hjälmsjön vid 16:30-tiden. Ett sjöorrepar ute vid grundet.
Namn: Patric
Datum: 20 april 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult. Rekordsent, men till slut kom stenskvättan ändå...
Namn: Patric
Datum: 21 april 2004
Text: Ladusvala vid Flinka sjö.
Namn: Jan & Josefin
Datum: 21 april 2004
Text: Fin kväll. Besökte Långasjön och där bjöds på häftig vattenrallkonsert. 1 ex spikade flitigt och dessutom minst 2 andra grisskrikande individer. Förmodade revirstrider och ett väldigt plaskande och springande precis i vasskanten. Vad fort
de förflyttar sig! Trana 1 par, brun kärrhök 1 hane, enkelbeckasin 2 ex, ladusvala
1 ex. 50 ejdrar str E 19.15. I flocken nästan bara gudingar och hälsingar. Tror där
bara var 2 honor. Från Lönnsjön hördes ytterligare 1 vattenrall och en himmelsget. Skogsduva, dubbeltrast. Enstaka lövsångare hörs lite varstans. Härligt!
Namn: Patric
Datum: 22 och 23 april 2004

Text:

Flinka sjö på morgonen den 22:e. Brunhökshannen drog över vassarna, mycket
med sj lövsångare, gröngöling som skrek, en trana, vattenrallen hördes ett par
gånger, skogssnäppespel, beckasinspel, mm I Prästsjön en rörhöna den 23:e
Namn: Björn
Datum: 23 april 2004
Text: En mindre hackspett skrek till någon enstaka gång nära mitt boende i Ö Ringarp
Namn: Janne
Datum: 24/4 2004
Text: Hade en ropande göktyta i Åsljunga på morgonen. Nytt "tomtkryss"...
Namn: Seth Nilsson
Datum: 25 april 2004
Text: Vi tog en kvällsrunda runt Värsjön och gjorde 4 strandhugg med fin njutning i
stilla vårregn. 8 storlom, 10-tal knipa, både såg och hörde 2 svarthätta, 2 storskrake, 6 vigg, 19 ladusvala, 4 knölsvan. Med tub hade vi säkert hittat mer.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 25 april 2004
Text: En tvåtimmarssittning (10-12) nere i Ljungaskog, nere vid Pinnån. Jo, visst. Här
finns ett storspovpar, men de drillade bara ordentligt två gånger under min vistelse där. 5 grågäss, gröngöling, sånglärka, ängspiplärka, brun kärrhök hanne, starar
(en som härma storspov), 70-tal björktrastar.
Namn: Janne
Datum: 26 april 2004
Text: Har just gjort en koll i Hjälmsjön (vid Mariero): Vid 19.50. Inte mycket annat än
skrattmås, fiskmås och skäggdoppingar. Jag upptäcker dock två doppingar. Strax
misstänker jag svarthalsad dopping!! Kastar mej i bilen bort till Mammas vik för
att få bättre skådarförhållande (solen är på väg ner och ljusförhållandena därför
sämre) och mina misstankar blir besannande. Studerar de två små livliga krabaterna under en stund. Det blir min andra obs i Hjälmsjön av denna sällsynta art på
bara ett par veckor. Åker bort till Janne och låter också honom få en liten skymningsobs av doppingarna. Vilken trevlig fågelskådarkväll det blev!
Namn: Peter
Datum: 27 april 2004
Text: Tillägg till Hjälmsjön - även fyra vigg noterades.
Namn: Janne
Datum: 27 april 2004
Text: Vi hade en mysig dag på Långalts myr där vi hörde bl.a. spillkråka, skogsduva,
möjlig ängspiplärka och annat smått och gått. Vi hade turen att få se en tofsmes
helt nära i en knotig tall. När vi fikade såg och hörde vi ett sträck på ca 60 vitkindade gäss och kort därefter hörde vi en storspov drilla en gång. Småsileshår
skymtade i de blöta partierna och flera grodyngel sågs med stjärt och huvud. Två
sorgmantlar visade sig, de sög nektar från harsyreblommorna. Härlig dag!
Namn: Jan o Josefin och Janne
Datum: 27 april 2004

Text:

Patric o jag spanade efter Peters svarthalsade doppingar vid halv 6-tiden. Inga
kvar vad vi kunde se! Dock 2 brunänder, ca 20 krickor och en rörhöna.
Namn: Björn
Datum: 27 april 2004
Text: Svartvit flugsnappare är här. kl.5.30 på Turabygget och sedan vid Flinka sjö en
stund senare. Härlig morgonstund med en stor överraskning. När jag suttit där ett
tag, hördes ljud fån backen till höger och jag trodde någon mer morgontidig kom
för att njuta. Och ut över sjön flyger en tjädertupp!!! Härligt! Så var där en del
annat "vanligt" också.
Namn: Lennart
Datum: 28 april 2004
Text: Långasjö 19:45-20:30. Det gäller att välja rätt kväll om ska få uppleva vattenrallskonsert. Ikväll hördes bara en rall och dessutom endast en gång. Jämför med
för en vecka sedan... Brun kärrhök 1 hona, enkelbeckasin 1-2 ex, buskskvätta 1
ex, fiskmås 80 str.
Namn: Patric
Datum: 29 april 2004
Text: Hjelmsjön på morgonen. Vigg 5 ex. På kvällen i samma sjö, 5 par skedänder, bobyggande skrattmåsar, bl. a.
Namn: Björn
Datum: 1 maj 2004 2004
Text: Vieån, Skeingesjön. 04.00 - 13.00. Exkursion, 6 personer. Härligt väder! Naturum, fågeltorn vid återrestaurerade ängar: 4 tranor, åtskilliga rödbenor och tofsvipor, enstaka storspov, åtskilliga enkelbeckasiner, grönbenflock, grågäss, några
krickor, gräsänder. Räv skapade oro i våtmarken, brydde sig dock föga. Vandringsled på 1,1 km: tofsmes, talltita, trädkrypare, buskskvätta, piplärkor, grönsångare, tjärdalar, dragflotte över Helge å, gulärlor, fisktärna, fiskgjuse, hussvala,
Skeingeborg, fikor, härlig mindre hackspett i trumningstagen, tilltalande kulturlandskap, 3 hästar, highland cattle, glador, skogar, vassar, mindre vägar. Och ett
landskap befriat från störande bil-/långtradarbullermattor. Växter på gång i form
av vitsippor, kabbleka, korsblommiga arter, starr, fryle mm Sammantaget en
mycket trivsam morgon och förmiddag! Och trivsam gemenskap.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 3 maj 2004
Text: En högst oplanerad 20 minuters tur till Långa sjön gav 1 vattenrall som hördes
kort, 2 enkelbeckasiner, 1 rörsångare och annat smått och gott.
Namn: Jan o Josefin
Datum: 4 maj 2004
Text: Paret Herr och Fru Storspov är fortfarande kvar på ängarna vid Grytåsa. Vad
månde bliva av detta?
Namn: Seth Nilsson
Datum: 5 maj 2004
Text: Skrattmåsarna trivs vid grundet i Hjälmsjön. Ska de klara sig undan förödande
vattenhöjning denna häckningssäsong? Den ljusgröna kalmusen växer till sig.

Kvällstur till Flinka sjö. Två tranpar (ett i sjön), skogssnäppa, flera beckasiner,
ladusvalor i mångtal.
Namn: Janne, Tomas, Daniel
Datum: 5 maj 2004
Text: Morgontimma vid Flinka sjö i väntan på Gök; och den kom flygande och sjungande. Tidigt!! Även 2 Årta, 1 Fiskgjuse, 6 Grågås, 3 Knipa, 1 B Kärrhök hane, 2
Sångsvan, 3 Knipa, 1 Tofsvipa. Kan det ha varit rörsångare som också hördes?
Namn: Lennart
Datum: 7 maj 2004
Text: Nja, ett storskrakpar skräms upp vid Hjälmsjöns strand. Är ju alltid roligt att hålla
koll på eventuella häckningar av skraken.
Namn: Janne
Datum: 8 maj 2004
Text: Forsärlepar vid Bruket. Mindre strandpipare 1 par vid "David Anders". Även 1
tofsvipepar på samma lokal (1 ruvande). Det kan väl aldrig gå vägen... 1 törnskatehane i trädgården på morgonen.
Namn: Patric
Datum: 9 maj 2004
Text: Jo, en stillsam vacker, medskådande, fiskgillande fiskgjuse skapar stark oro i
skrattmåskolonin i Hjälmsjön. Varför denna oro? 5 ejderhannar (gudingar) dyker
upp framför måsgrundet.
Namn: Janne
Datum: 11 maj 2004
Text: Ringduvepar vid bo i gran i trädgården. Möjlig häckning pågång!?
Namn: Lennart
Datum: 12 maj 2004
Text: Fick genom ett pip höra att det skulle finnas en Rallhäger vid Strandbaden i Höganäs, vi beslöt oss för att åka och se den. Efter mycket skådande vid kust remsan
utan någon Häger, ringde vi ett samtal för mer information om var den skulle finnas, det blev genast lättare och vi fick se den till sist. Vilken fågel! otroligt fin.
(trots allt regn). Kändes lite onaturlig i vår svenska miljö.
Namn: jan o josse
Datum: 14 maj 2004
Text: Tidigare var jag förkyld i 3 veckor, nu har datorn varit dålig! Har inte haft något
speciellt, varit på atlasinv. vid två tillfällen. Gästat Värsjön någon morgon, minst
8 storlommar den 6 maj, drillsnäppor, fisktärnor och gök som gol. Sj. törnsångare
vid Lärkesholmssjön den 9 maj, fisktärnor där.
Namn: Björn
Datum: 15 maj 2004
Text: Halvregnig morgon i Ingeborrarp. Buskskvätta, törn-, ärt-, grön-, lövsångare.
Dubbeltrast. Stenknäck på ett par håll. Tornseglaren syns i skyn. Atlasinventering.
Namn: Thomasson, Lindau, Janne J

Datum: 15 maj 2004
Text: Harbäckshult: lite kvällsskådning från tomten. 16.30-18.30. Vitkindad gås ca 100
str SE, brun kärrhök 1 ex, glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, gök 1 ex, tornsvala 1-2 ex,
hämpling 1 par. 1 trolig stenfalk.
Namn: Patric
Datum: 16 Maj 2004
Text: Vi trampade en morgoncykling om bl. a. Vemmentorp och kollade backsvalorna.
En enda flög runt och satte sig till sist vid ett bohål. Vi hoppas där var fler.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 16 maj 2004
Text: Tog ytterligare en liten tur utanför kommunen, närmare bestämt Kattviks hamn,
såg en silkeshäger, gulärlor mm. Såg även dvärgmås, småtärna mm vid Sandön,
försökte höra den brandkronade kungsfågeln vid Halland Rasta vid E6:an men
lyckades ej. Härlig dag!
Namn: Jan, Josefin, Peter.
Datum: 16 maj 2004
Text: Flinka sjö på morgonen. Dimmigt, stilla och mycket fågelsång. Alla våra fyra
vanliga Sylvior ljöd, alltså törn-, ärt- och trädgårdssångare samt svarthätta. Minst
2 rörsångare kunde höras från tornet, gran- och lövsångare. Tänk om inte alla
våra lövsångare fanns? Sångsvansparet, gröngöling och en hel del till.
Namn: Björn
Datum: 17 maj 2004
Text: Kvällssittning i norra delen av kommunen. Stilla, fint. Oavbruten, halvavlägsen
biltrafik. Härliga morkullor, spännande rödhaketirader från skilda håll. En tjäder
skrämmer jag upp vid inmarschen till sittbacken. Kvällskonserten böljar något
fram och åter, även några trastar. Biltrafik. Halvmörker.
Namn: Janne
Datum: 17 maj 2004
Text: Harbäckshult: ca 30 rastande gulärlor, 2/3 thunbergi, 1/3 flava. Mycket tjusiga.
Men kvällens finaste observation var en solbelyst sjungande domherre i toppen
av en asp. Darrande asplöv och en djupblå bakgrund.
Namn: Patric
Datum: 19 maj 2004
Text: På hemväg efter morgonrunda runt Flinka hade jag fint möte med grönsångare på
nära håll. 6-7 m som närmast, ihärdigt sjungande och då den under de sista drillarna reser huvudet mot skyn. Härligt! Hade också en praktfull fasantupp i solgasset nere på Turabygget.
Namn: Lennart
Datum: 19 maj 2004
Text: Mitt i Örkelljunga centrum, sjungande sin säregna strof åtminstone 8 gånger, en
rosenfink.
Namn: Björn
Datum: 19 maj 2004

Text:

Lillgården, Harbäckshult. Studerade en koltrasthona på gräsmattan som arbetade
med en enorm daggmask, kanske 20 cm lång. Efter ungefär 10 min hade hon
lyckats få den i lagom portioner och stod sen en bra stund och bara glodde med
alla bitarna i näbben innan hon flög iväg. Såg inte klokt ut. Helt makabert. Några
rastande gulärlor idag också. 5-10 ex.
Namn: Patric
Datum: 20 maj 2004
Text: Över grundet i Hjälmsjön jagade alla tre arterna svalor och dessutom ett gäng
tornseglare. Vid "David Anders" ruvar fortfarande tofsvipan, men de mindre
strandpiparna verkade vara försvunna.
Namn: Patric
Datum: 21 maj 2004
Text: Gjorde i morse min årliga punkttaxering runt om i kommunen. Hade totalt 51 arter på de 20 stoppen. Inget ovanligt, dock orrspel på håll från Värsjön i Linhultettrakten. Drygt 10 stenskvättor på Fagerhults flygfält, kalfjälls-stenskvättor på
flyttning?
Namn: Björn
Datum: 23 maj 2004
Text: Cykelrunda på morgonen. Stannade till vid lilla dammen vid Ryagården och obsade 2 ex brun kärrhök, hane-hona, minst 3 ex rörsångare, 1 ex fasantupp och lite
annat. Äntligen fick jag också syn på storspoven vid Ljungaskog, samt 1 ex gulärla och flera sten- och buskskvättor. Sedan en överraskning här hemma idag
24/5. I den lilla bäcken bakom vår tomt fick jag syn på 2 ex forsärla som trippade
runt på stenarna.
Namn: Lennart
Datum: 23 maj 2004
Text: Håleryd: hörde något svagt ljud från ett bohål i ett bokträd. Försökte mig på någon sorts spillkråkevissling och genast trängdes tre stora, tiggande, skrikande
ungar i bohålet. 1 hane och 2 honor. Det var kanske lite taskigt, men jag var först
och främst inte beredd på att det skulle fungera, och sen såg det trots allt väldigt
roligt ut. Lillgården: bivråk 1 ex.
Namn: Patric
Datum: 27 maj 2004
Text: Johan och undertecknad på nattrunda. Inga säkra nattskärror som vi var på jakt
efter. Kattugglor hoade, vattenrall spelade i Långasjö, morkullor drog i den ljusa
majnatten.
Namn: Björn
Datum: 28 maj 2004
Text: Vi gick en runda i Lönsjöholm/Långalts myr. Tittade mest på träd, men hörde
förstås gök och noterade också en sjungande tofsmes. Vid Lönnsjön hade vi sedan tranpar, krickor, skogssnäppa, enkelbeckasin och rörsångare, men inga svanar. Avslutningsvis kollade vi fiskgjusarna i Vemmentorpasjön. Som vanligt kom
vi mitt i en störningssituation. Fiskande ungdomar i eka alldeles intill ön och
båda gjusarna i luften. Denna gång slapp jag dock ro ut och skälla för efter en
stund ankrade de upp lite längre från ön och honan kunde åter lägga sig på boet.
Namn: Patric & Bo

Datum: 30 maj 2004
Text: En kärrsångare sjöng hemmavid i ca 5 min, försvann sedan. Jag atlasinventerade
igår uppe i Lärkesholm med omnejd. Forsärla vid bäcken mellan sjön och kvarndammen.
Namn: Björn
Datum: 30 maj 2004
Text: Atlasinventering i Fagerhult, 05.15-09.05. Fin, lyhörd morgon. Blandat med
sång; de tidigt häckande som mesar m.fl. ganska tysta. Lövsångarna mest överallt, 57 sjungande individer. Minst. Svarthätta 15 sjungande, trädgårdssångare 14,
törnsångare 3, ärtsångare 2, grönsångare 2, härmsångare 1, kärrsångare 1 (om jag
nu inte felbestämt, sjöng kort stund). Sammanlagt 54 arter, bl a storlom, fisktärnepar, skrattmås 4, grå flugsnappare, gråsparv, pilfink, rödstjärt, gröngöling. Men
ingen göktyta, ingen näktergal (hade i fjol), ingen storspov. Några pingstmeningar i ett allt grönare, somrigare landskap.
Namn: Janne
Datum: 31 maj 2004
Text: Kvällsbesök i atlasrutan. En nattskärra drog igång vid Lönnsjön redan kl 22.10.
Ytterligare ett ex knarrade kort ute på Långalts myr vid 22.30. Tystnade sedan
tvärt och startade åtminstone inte innan 23.00 då jag lämnade lokalen. Mellan
22.30 och 23.00 istället bubblande orre. Stackaren... Många morkullor, gök,
beckasin, rörsångare m.m.
Namn: Patric
Datum: 31 maj 2004
Text: Härlig kustvandring på Bjäre denna soliga annandag pingst. 10 deltagare + Bjärekännaren Jörgen Andersson gick mellan Torekov och Hovs hallar. Fåglar, växter, fjärilar mm passera revy. Lite axplock. Små- och fisktärna, gråsiska, hämpling, steglits. Flertal kärrsångare, törnsångare, törnskata. Tornfalk. I det röjda
gulyxnekärret (fd) blommade tätört och småvänderot. Strandkvanne, strandkål på
andra håll. Kattfot, jungfrulin. Slankstarr, plattstarr, hundstarr m fl. Var det
svingelgräsfjäril, liten guldvinge. Och lilla Ilasjön med igenväxande vass och
mängder med grodyngel (padd?) och "läbbiga" blodiglar... En vandring på Bjäreböndernas allmänningar, där grässvålen letade mark mellan täta busksnår och
klapperstenar, strandvallar... och Gröthögarnas bronsåldershögar.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 1 juni 2004
Text: Lite atlasinventering. vid Värsjön före den dagliga gärningen på arbetsplatsen.
Tre lompar synliga, varav Linhultetparet hade 2 små pull. Tärnor, måsar på bo,
varnande drillsnäppor, mm.
Namn: Björn
Datum: 2 juni 2004
Text: En blandad observation. Visst händer det att fiskgjusen oroar skrattmåskolonin
ute vid grundet i Hjälmsjön. Någon minut eller så. Idag var det två tvåbenta fiskare som oroade 70-80 måsar under ca 45 minuter! Vid 17-tiden. Var det inte
onödigt?
Namn: Janne

Datum: 2 juni 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: 1 törnskatehona rastade ikväll. Har ganska ofta rastande törnskator här, men någon häckning har det aldrig blivit. De är här tidigt på
häcksäsongen och sedan brukar det rasta hela familjer på hösten, men mitt i
sommaren syns det aldrig till några... Kul att lommarna i Värsjön fått ungar!
Namn: Patric
Datum: 2 juni 2004
Text: Några morgontimmar vid Flåssmyr, torvbrytningsplatsen (Atlasrutan). Sitter och
skådar och njuter av solen och kaffet och cigarren. 3 orrtuppar flyger bort, enkelbeckasin, 2 tofsvipor (även flera vipor i Killhult), 2 mindre strandpipare, skogssnäppa, ett gäng på 5-8 backsvalor flyger omkring, kollar tvärdiken. Dessutom
glada, korp, krickpar, hämpling, många sädesärlor, sjungande ängspiplärka och
ett antal övriga sångare.
Namn: Janne
Datum: 3 juni 2004
Text: Lyssning efter nattljud, en dryg timma runt midnatt. Promenad till Flinka sjö med
omnejd. En nattskärra syntes flyga upp i billjuset. Sedan också en räv. I övrigt
väldigt tyst och stilla, någon sångsvan, grågås, taltrast, förutom alla motorljud.
En tjusigt uppstigande absolut fullmåne blev till ett storslaget blickfång i juninatten.
Namn: Jan, Josefin o Peter
Datum: 3 juni 2004
Text: Efter kvällens styrelsemöte knallade Zigge, Eva, Josefin och undertecknad ner till
"David Anders" och tittade till tofsviporna. Minst 3 pull hade dom. Där var dessutom åter 2 mindre strandpipare. Zigge lärde oss förstås lite växter. Avslutningsvis skjutsade jag hem ordförande och fick då min första turkduva i kommunen på
2 år! Att det var så lätt...
Namn: Patric
Datum: 3 juni 2004
Text: Angående Hjälmsjön och totalt hänsynslösa (eller bara aningslösa?) fiskare. Det
är inte första gången heller. Skulle man kanske försöka sätta upp en skylt därute
på något vis? Uppenbarligen så förstår dessa naturmänniskor inte varför det flyger 100 skrikande måsar över deras huvuden.
Namn: Patric
Datum: 5 juni 2004
Text: En kärrsångare sjöng vid Prästsjön på fm.
Namn: Björn
Datum: 5 juni 2004
Text: Lyckade tofsvipehäckningar även vid Flinka sjö. Minst 4 pull och i två storlekar,
alltså definitivt från 2 olika kullar. 3 ad. I Ljungaskog 1 gulsångarpar och nere
vid ån i Grytåsa 1 sj kärrsångare. Dock ingen storspov...
Namn: Patric
Datum: 5 juni 2004
Text: Atlasinventering på morgonen i Slättsjö o sjön Hålevik. 42 arter under min vandring där. Flest bofinkar, följt av lövsångare naturligtvis. Spillkråka, en gransånga-

re, grå flugsnappare, en sånglärka, mm. Utanför ytan, skogsduva. I tisdagsnatt var
Johan och undertecknad vid Flinka sjö på natten, även då en tyst sjö.
Namn: Björn
Datum: 6 juni 2004
Text: En lång inventeringsdag. På morgonen 05.00-9.30. Troedstorp - Smörmyr. Svarthätta (ca 15), trädgårdssångare (ca 12), grönsångare (3-4), törnsångare (ca 10),
ärtsångare (2), trädpiplärka (ca 5-6), gärdsmyg (6) buskskvätta (3), grönsiskor m
fl av "småfågelarterna". Bra fart på sången. St hackspett (bo), törnskata, spillkråka, trana (par), beckasin, dubbeltrast, morkulla, gök. Dessutom en märkligt
sjungande phylloscopus-sångare. Ej hört något liknande tidigare. Patric o Björn
var med vid ytterligare två besök på platsen under dagen. Fågeln är ännu obestämd. Pinnån vid Grytåsa: storspov och kärrsångare.
Namn: Jan, Josefin o Peter
Datum: 8 juni 2004
Text: Botanikcirkeln besökte Spångabygget en skön, något knottrik kväll. Blandad
komposition av gräsliga, starriga och blommiga växter. Cirka 50 stänglar med
den blå tätörtsblomman; något under snittet från senare år. 80-90 granspirestänglar; faktiskt bara en tiondel mot vad som inräknades ifjol! I övrigt olika starr, olika ullarter, sileshår, stora kärrspindlar, fjärilar. Ormbunkar, blommande skvattram på mossen strax intill. 14 deltagare, roligt.
Namn: Zigge, Janne
Datum: 8 juni 2004
Text: Atlasinventering under morgonen i Lemmeshultsrutan, ca 3 tim 40 min. 41 arter,
bl.a. 2 gulsångare, hoande skogsduva, gröngöling, gråsparv, pilfink, glada och
"lekflygande" bivråk. Något blåsigt, dock hyfsat.
Namn: Vivi med make + Janne
Datum: 12 juni 2004
Text: Liten kvällsvandring längs f d järnvägsspåret vid golfbanan, bort mot Rya kyrkoruin: 2-3 kärrsångare, 1 (eller möjligen 2) härmsångare, varnande buskskvättor,
rådjur med litet kid. Rikligt med smörbollar vid ruinen m m. (Detta skulle varit
inskrivet tidigare)
Namn: Peter o Eva
Datum: 12 juni 2004
Text: Nya E4 skördar sina offer. Vi cyklade sträckan norr om Bjärabygget. Strax norr
om landskapsgränsen, alltså i Småland, låg en död tjädertupp vid viltstängslet.
Troligen flugit mot nätet och brutit halsen. Tragiskt! I närheten av Bjärabygget
lyssnade vi in en enformig trast, till utseendet en taltrast. Den sjöng tjy-tjy-tjytjy.... i ramsor ända upp till 15 ggr i följd, och sen avslutade med lite trastlika
gnisslingar. Kan det vara någon annan art som låter så där? Vid andra tillfällen
har jag minst 2 ggr stött på tofsvipa vi trafikplatsen i Spång.
Namn: Margit o Lennart
Datum: Sön 13 juni 2004
Text: 20 - 25 deltagare samlades vid Ingeborrarp för att studera växter på "De vilda
blommornas dag". Zigge som var ledare visade oss runt i ogödslade ängsmarker
där bl.a. stagg ,lilafärgad jordtistel och knölsmörblomma växte. Vi gick längs
med järnvägen vid den kalkrika åsen där det växer bl.a. blåsippor, rockentrav och

skogsbingel. En aurorafjäril fladdrade omkring och förgyllde vandringen. En fin
dag med mkt växter och ett och annat gröngölingsrop.
Namn: Josefin och hela gänget
Datum: 13 juni 2004
Text: En sen kort nattkoll med Johan. Två nattskärror blev det, en på Attarpsmossen,
en på Långalts myr. Kattuggleunge i Lönsjöholm. Vädret inte helt bra för nattljud, blåsigt.
Namn: Björn
Datum: 13 juni 2004
Text: Var på atlasinventering i Slättsjöområdet ink. Värsjön. Rutten var på dryda 3
timmar. Mest lövsång 46, bofink 43, sedan koltrast 12, svarthätta 10, rödhake 10,
kungsfågel 8, trädpip 7, gärdsmyg o trädgårdssång 6 mm. en av bl. a. domherre,
rödstjärt, taltita, gök, trädkrypare, svartmes, grönsång. Totalt 45 arter på denna
rutt. Vid Värsjön, som också ingår, en fiskgjuse, storlom med bägge ungarna, nu
betydligt större än vid besöket den 1 juni.
Namn: Björn
Datum: 15 juni 2004
Text: Blandat molnig, blåsig botanikkväll. Kyrkan i Eket med omnejd. Sandvita, getväppling, jungfrukam, blåeld, ängshaverrot, gräs och starr. Frossört, spikblad,
nate. Mm, mm, mm. Trevligt intresserat cirkelgäng. Hårginsten i Ljungaskog,
Grytåsa.
Namn: Botanikcirkel, Zigge o Janne
Datum: 16 juni 2004
Text: Den tusende växten i kommunen blev ekorrkorn, Hordeum jubatus! En tuva i
gräsremsan längs Nettos parkering.
Namn: Zigge
Datum: 16 juni 2004
Text: Kvällsexkursion 21.00-00.00 med inte mindre än 11 personer. Vi började vid
Lönsjön där vi lyssnade till bl.a. vattenrall och rörsångare. Tornseglare och hussvalor jagade över sjön. Förflyttade oss sedan till Långalts myr där vi fick höra 23 spinnande nattskärror ganska fint trots att det var lite blåsigt. Drog igång strax
efter 22.30. Mest uppskattat var när en skärra bjöd på en kort flyguppvisning helt
nära oss. Fantastiska fåglar! I övrigt flera morkullor, ropande gökhanar och drillande gökhona, vacker rödhakesång och tiggande kattuggleungar.
Namn: Patric
Datum: 17 juni 2004
Text: I alla år som jag bott på Lillgården så har stenskvättorna häckat i något av stengärdena, men i år är de så innovativa att boet istället finns i en nisch under stalltaket. Matar för fullt. Möjligen misslyckades de på ett tidigt stadium ute i stengärdet och började sedan om på taket. Lustigt att ha stenskvättorna uppe på taket
mest hela tiden. På vägen upp mot Håleryd hade jag ett dubbeltrastpar som matade ett gäng ungar.
Namn: Patric
Datum: 17 juni 2004

Text:

Ny art för kommunen! Sandlosta, Bromus sterilis Örkelljunga: Gräsremsa vid
Nettos parkering.
Namn: Zigge

Datum: 17 juni 2004
Text: Ett par tofsvipor bakom Barpes fårgård i Ö Ringarp.
Namn: Zigge
Datum: 17 juni 2004
Text: Sen kvällstur till Ugglarps broar (Rönne å): 2 spelande vaktlar (nytt Sverigekryss
för Kjell!), kornknarr, storspov, rödbena, kärrsångare (härlig sång), näktergal,
gök m m. En vacker rödräv med en nyfångad fågel som byte strosade fram, oroande inte minst spovarna och viporna.
Namn: Peter o Kjell
Datum: 17 juni 2004
Text: Kortare nattexkursion, sonen och undertecknad. Gick ut på Långalts myr, var där
ute runt 23.30.-tiden. Två spelande nattskärror, en i vardera änden på myren.
Ännu en skärra vid Lönnsjön. Påminnelse. Glöm ej att hålla koll på hägern i sommar. Den är årets riksinventeringsart och jag vill gärna ha reda på eventuella
häckningsplatser.
Namn: Björn
Datum: 19 juni 2004
Text: Vi tog oss en promenad i regnet i Pinnåområdet på eftermiddagen, tittade bla på
safsa, grönvit nattviol, flädervänderot och storrams. Här hemma hittade vi en
tuva med jungfrulin och även antingen hö- eller ängsskallra det blir till att ta fram
Krok o Almquist! Vi plockade med oss några Carex att examinera hemma i
skydd för regnet.
Namn: Jan o Josefin
Datum: 19 juni 2004
Text: Inventeringskoll av smörbollarna vid Rya gård, Rya kyrkoruin. En något sen sådan, då ganska många blommat över. Vi hittade 88 smörbollsplantor och hela
590 blommor (blomhuvuden). Antalet plantor var ungefär som ifjol, men något
lägre än det 2002. Aspuppslag bör beivras och bekämpning, uppryckning göras
av hundkäx. Tycker undertecknade.
Namn: Perry, Janne
Datum: 20 juni 2004
Text: Besökte tillsammans med Kjell Karlsson Troedstorp under kvällen och den "mystiska" phylloscopus-sångaren, som undertecknad tillsammans med Jan o Josefin
upptäckte för två veckor sedan. Många har lyssnat till den märkliga sången och
enligt viss "expertis" misstänks att det kan röra sig om en hybrid mellan löv- och
grönsångare. I kväll sjöng den alldeles utmärkt på båda sina "teman" och Kjell
fick höra den för första gången. Uppehöll sig såväl i alkärret som i granet, samt i
den fina tallen ute vid vägen. Skulle ju vara så kul att få en lösning på vad det kan
vara, tycker i varje fall jag!
Namn: Peter
Datum: 20 juni 2004

Text:

Insektscirkeln startade försiktigt - med 11 deltagare. Nisse Lindman från Fagerhult var förstås med och höll i tåtarna. Diskussioner om fångst och preparering.
Litteratur av olika valör. Några slaghåvar demonstrerades och gräshoppor, vivlar,
jungfruslända betittades. Två träffar i juli och två i augusti planeras. Olika biotoper. Vi får hoppas på gynnsamt väder.
Namn: Insektscirkeln (JJ)
Datum: 20 juni 2004
Text: Atlasinventering i Lönsjöholm/Långalt. Bra tid nu för att se matande fåglar.
Trevligast var ett tofsmespar med ungar. Skogduva och spillkråka. Tranpar. Älg
och rådjur. Hoppades på tjäderkull, men tyvärr...
Namn: Patric & Bo
Datum: 20 juni 2004
Text: Atlasinventering vid Värsjön på morgonen. Gick inte särskilt långt, utan satt-stod
mycket stilla. Obsade fiskgjuse, storlommar, fisktärnor mm. Hittade också ett fint
bestånd av klotpyrola, ca 200 blommande ex på ett ställe, ca 50 på ett annat. På
ett tredje ställe blommade ca 20 ex hönsbär.
Namn: Björn
Datum: 21 juni 2004
Text: Vi båda undertecknade rodde ut till vår skrattmåskoloni i Hjelmsjön för att kolla
läget där ute. I luften över grundet flög ca 100 skrattmåsar, fick vi det till, när vi
närmade oss. Antalet reden, det fanns både med ägg, dunungar och bon där ungarna lämnat "tryggheten" i redet, var ca 50. Vid räkning kom vi fram till 53 st.
Antalet ungar vi obsade var dryga 25, allt från nästan nykläckta till flygfärdiga
inom ett par veckor. Vi såg minst 20 "stora ungar av lite varierande storlek" och
minst 5 dunungar. Fisktärnor patrullerade sjön när vi var där, men inget tärnbo
funnit.
Namn: Janne o Björn
Datum: 22 juni 2004
Text: Under lite påtande i trädgården före den "viktiga" matchen på TV hörde jag skatorna skratta lite ängsligt. Jag tittade upp i skyn och fick se en duvhök passera
flygande mot väster. Obsen varade nog i ca 5 sekunder!! Nytt tomtkryss.
Namn: Björn
Datum: 22 juni 2004
Text: Äng med omnejd nere i Ramnekärr, Unossons. Botanikcirkeln botaniserar vidare.
Svinrotsängen dock överblommad. Bättre med jungfrulin, Jungfru Marie nycklar,
grönvit nattviol, slåttergubbar, kummin, körvel, hedfryle (!), kamäxing mm. En
jätteskön kväll efter dagens regnskurar. Betande amkor, kalvar och tjur. Morkullan drar ännu. Träffen blev något avkortat för att tillmötesgå fotbollstittarna i församlingen...
Namn: Botanikcirkeln; Zigge o Janne
Datum: 22 juni 2004
Text: Atlasinventering i Fagerhultsrutan. Morgonen. Dock avbrutet av regn, varför artantalet begränsades till ett 30-tal: exv. gulsångare, gransångare, 2 sånglärkor vid
flygfältet, storlom (1 ex), fisktärna, skrattmås (2 ex). En del flygga ungar; ännu
hel del sång från olika sångare, med stark dominans av lövsångare.
Namn: Janne

Datum: 26 juni 2004
Text: Harbäckshult, damm vid Mats Hugossons. På jakt efter bl. a. smådopping i
kommunen. Besökte en del dammar, t.ex. de i Persköp, och då denna nämnda.
Här fanns en del roligt. Häckande rörhöna med 7 pulli, gräsand med 7 pulli och,
en smådopping med 2 pulli, skoj. Dessutom simmade det 5 knipungar här.
Namn: Björn
Datum: 27 juni 2004
Text: Skön morgonrunda på cykel om Troedstorp - Eket. En bit söder om f.d. Flinka affär mötte jag en mård mitt på vägen. Tunn, långbent och med en gles svans. Den
hade inte bråttom, så jag kunde studera den ett par minuter. Det är mycket länge
sedan jag såg en mård i det fria, så det var en fin obs! Hemma i trädgården har
jag haft rödstjärt med 4 ungar, och taltrast som hälsat på med sin sång. Hittills har
jag inte tomtkryssat, så det är kanske dags att börja med det.
Namn: Lennart
Datum: 27 juni 2004
Text: och som jag har letat efter smådoppingar då... Har spanat i Hugosons damm ett
flertal gånger, men uppenbarligen inte tillräckligt nogsamt för jag har bara sett
gräsand och knipa... Hursomhelst, smådoppingarna har faktiskt 6 ungar. 2 stora
och 4 tämligen nykläckta. Kul att studera hur de vuxna samarbetar med varandra
för att ta hand om de båda kullarna. Skiftades om att mata de 4 nykläckta och mer
krävande ungarna. Rörhöneungarna verkade vara reducerade till 6 sedan igår.
Lillgården: domherre med minst 1 unge i trädgården.
Namn: Patric
Datum: 28 juni 2004
Text: Rejäl runda i inventeringsrutan - Boalt - Lönsjöholm - Karsatorp - Långalt - Boalt. Hoppades åter på tjäderkull, men det verkar visst omöjligt. Dock skrämde vi
en tupp så helt lottlösa blev vi inte. Mäktig obs. I ett murket träd mitt ute på tallmosse häckade inte tofsmes utan grå flugsnappare. Märklig plats, ingen glänta
inom synhåll. Även stenskvätta i rutan i Långalt. Inte haft tidigare. Längs vägen
mellan Långalt och Boalt blommade rikligt med klotpyrola.
Namn: Patric & Bo
Datum: 28 juni 2004
Text: Åkerödtoppa, Odontites vernus, krustistel, Carduus crispus Norsk fingerört, Potentilla norvegica På slänterna mellan Stockholmsvägen och Netto
Namn: Zigge
Datum: 29 juni 2004
Text: Botanikcirkeln drog denna kväll till Åraslövs mosse, nära Vinslöv. Regnet upphört, fågelsång, lärkfalkpar i trädhöjd. Olika blomster som tvåblad, skogsknipprot, kärrknipprot, ängsnycklar, vaxnycklar, jungfru Marie nycklar. Som kärrspira,
vildlin, majviva, gräsull, kärrull, näbbstarr, loppstarr, trindstarr. Som benved, olvon.
Namn: Botanikcirkeln, Zigge o Janne
Datum: 30 juni 2004
Text: Värsjön på em/kväll. Storlomsparet med de 2 ungarna obsades och bägge dessa
alltså i livet. De kritiska första veckorna i "hamn". Även flock med 8 fisktärnor.

Namn: Björn
Datum: 30 juni 2004
Text: Margit och jag tog en runda för att söka efter de obsade Rörhönorna och Smådoppingarna. Vi träffade på Patric och hans Pappa, och med deras hjälp hittade vi
rätt. Tack Patric! När vi kom fram till Harbäcken stötte vi på 2ex Gråhäger som
flög åt söder till. Framme vid dammen nedanför Holken lyfte en Gråhäger därifrån och det är knappt sannolikt att det var någon av dem som vi sett tidigare.
Alltså troligen 3 ex i området.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 30 juni 2004
Text: Förmiddagsinsats nere vid smörbollängen vid Rya gård/kyrkoruinen. Rotuppslagen med amåasp ska tas mens tid är. Att dra, helst med rötter. Och så viljan att
decimera hundkäxinslaget påtagligt. Den fuktigmättade jorden gjorde att roten
lättare följde med upp. Efter dragandet vidtog golfspeletittning och examinering
av ludd- och ängshavre och fika. En vacker syn var de långsprötade guldglansmalarnas uppvisning i luften ovanför hallonen vid kyrkstigen. Många smyckelika
uppenbarelser som dock mestadels satt stilla på hallonbladen, tacksamma att
beskåda. Vilka tjusiga antenner! Och guldglansen ej att förglömma. Och honor
fanns längre ned i vegetationen, måntro?
Namn: Eva, Viktoria, Janne
Datum: 2 juli 2004
Text: Vandring längs Värsjöns västra sida, på min atlasruta, 19-21.30. Fiskgjusen ljöd,
spillkråka, storlomsprat, fisktärneskri, fiskmåsskrik, drillsnäppespel o lite till. Jag
räknade också antalet klotpyrolor på lokalen jag hittade för en tid sedan. Antalet
är dryga 800 ex!!
Namn: Björn
Datum: 3 juli 2004
Text: En snabbt påkommen vandring uppe i Yxenhult, Fagerhultsrutan. Sent på eftermiddagen och underkastad åskans och blixtens och regnets makter. Man både
tjusas och förskräcks när blixtljuset bländar och himlen rämnar och myren ligger
stilla snett intill. Sparsmakat med sång från svarthätta, gärdsmyg, kungsfågel,
lövsångare, bofink. En morkulla tycker det är lagom skumt för att dra och spillkråkan låter genom regnet. Ingen tjäderkull... Några växtnoteringar: linnea på
skogsväg, liksom norsk fingerört; knytling vid ny vägslänt, liten hamnsenapsplanta vid dagens E4:a
Namn: Janne
Datum: 4 juli 2004
Text: Denna regnrika förmiddag var det exkursion till Tåstarpsområdet, något norr om
Munka Ljungby. Åtta tappra deltagare fick besöka både kärr och lundartad skog.
I fattigkärret Brännemosse noterades bl a: slokstarr, trådstarr, brunag, rundsileshår, älgspillning. Och bland Prästängens ekar växte massor med storrams, ännu ej
blommande skogsknipprot, tandrotsblad och den ovanliga stora bockroten. Fikat
intogs vid en fallen ekkrona. Svamp utpekades som egentlig baneman. På Kalle
Juhlins inrådan togs också en mindre titt på Rössjöholmsån där den passerar Dalamöllan. God regn på er!
Namn: ÖN-exkursion (JJ)

Datum: 4 juli 2004
Text: Värsjön, Sjöholma e.m. - 2 lärkfalkar jagade trollsländor. Ofta helt nära mig. Passerade på några tiotals meters avstånd. Tjusigt! Storlomsungarna stora nu, men
föräldrarna matar fortfarande. Fisktärnor och måsar. 10 korsnäbbar flög förbi.
Flåssmyr: mindre strandpipare 4 par. Såg sammanlagt 4 ungar, 1 par hade minst
3. Skogssnäppa 1 varn, tofsvipa 2 par varn, hämpling 1 par, backsvala minst 10
par, en liten koloni med 10 djupa bohål och några påbörjade. Åkte sedan över på
andra sidan E4:an där jag stötte en tjädertupp i Jörgens atlasruta.
Namn: Patric
Datum: 5 juli 2004
Text: Regnig förmiddag, solig eftermiddag. Alltså lämpligt att nyckla sig fram i Kroken - snart tenta (för Kristianstad- studenterna!) Först besöks medelfattigkärret i
Ljungaskog, på gränsen till Ramnekärr. Här hittas spännande starrarter som taggstarr, loppstarr, nålstarr, några smala kärrsältingblad, fina uppsättningar av granbräkenplantor. För att nämna något av det förhållandevis ovanliga. Stark igenväxning på flertal håll. Därefter besöks åter hårdvallsängen på Unossons marker.
Härlig eftermiddagssol. Antalet Jungfru Marie nycklar är detta år hela 57 ex (mot
35 i fjol, 29 i förfjol). Däremot är de grönvita nattviolerna mer sparsmakat förekommande, om vi nu letade på rätt ställe. Vi finner bara 13 ex (37 i fjol, 33 i förfjol). Slåttergubbar på tre håll, fina jungfrulin, darrgräs, många gula rotfibblekorgar. Etc. Flitiga är examinerarna. Kummin, gräs, gräs.
Namn: Eva, Josefin, Patric, Peter, Janne
Datum: 7 juli 2004
Text: Värsjön 18:30-19:45. Inga lärkfalkar i kväll, däremot 2 bivråkar och 1 fiskgjuse.
Storlom 4 + 2 + 2 ad. Såg inte till ungarna. Ca 10 fisktärnor. Knotten besvärliga.
Namn: Patric
Datum: 10 juli 2004
Text: Insektscirkeln trotsade regnet och kollade betesmarkerna i Ingeborrarp. Glasburksfällor (12 st) hade igår kväll grävts ner på lämpliga ställen och försetts med
regnskydd och köttfärs eller honung som lockbete. Nisse Lindman stod för sakkunskapen, övriga 7 hade vetgirigheten i bagaget. Ett 5-tal jordlöpare noterades,
en svart asbagge, några olika vivelarter, en bladbagge, en ovanlig strimlus (rödstrimmad), skogskackerlacka, spottstrit, vita och mörkare malarter. Om två veckor hoppas vi på varmare, regnfriare, insektsvänligare väder.
Namn: Insektscirkeln (JJ)
Datum: 12 juli 2004
Text: Liten koll på industriområdet, om M Strandpipare fanns kvar, men de syntes inte
till. Däremot en rastande Kärrsnäppa, så nu har höststräcket börjat. Där var även
en svart rödstjärt runt materialet vid husfirman. Borta på Flyet vid JJ:s åker stod
en Tofsvipa och huttrade i avsaknad av sommarvärme.
Namn: Lennart
Datum: 17 juli 2004
Text: Nästan en insektslockandedag, visst. Nisse Lindman nämnt att strättor (och några
andra flockblomstriga växter) är bra "magneter" för insekter. Kollar ett par lokaler. Jälla sjö. Och visst sitter två glänsande gröna guldbaggar på en blomställning.
Intill vid kanten av betesmark växer lökart (back?) Vångamöllan. Diverse på obetade marker. Stritar, knäppare, flugor av olika slag. På några blomställningar av

strätta sågs extra mycket insekter - liten flugbagge och andra mindre kryp som
bl.a. käkande frömjöl i luppens förstorande klarhet. Skogskackerlackan kröp på
annat håll. Spångabyggets slåttermark... utan inslag av strättor. Men lilablommande kärrtistlar med fjärilar som större pärlemorfjärilsart, flertal brunfläckiga
dito (tror jag), enstaka nässelfjäril, guldvinge, blåvinge och ett flertal obestämda
gräsfjärilar. Och humlor... I övrigt fanns olika starrarter (även loppstarr) och tagelsäv en masse. Om knappt två veckor är det liedags!!
Namn: Janne
Datum: 18 juli 2004
Text: Satt vid Värsjön från kl. 18. till 19.30. Överflygande storskrake, fiskgjusen där,
lomparet med de 2 ungarna på plats, dessutom ytterlgare minst 5 ad, "många"
fisktärnor, men kunde inte urskilja någon juv. På industriområdet en mindre
strand, och, bra upptäckt Lennart P, en svart rödstjärt firman Ö-a Emballage.
Namn: Björn.
Datum: 19 juli 2004
Text: Lactuca serriola, taggsallat (ny för kommunen!), kan ses på jordhögarna på David Anders-tomten tillsammans med bland annat Papaver somniferum, opievallmo.
Namn: Zigge
Datum: 2004-07-19
Text: Allium oleraceum, backlök (ny för kommunen) hittad av Janne i Jälla.
Namn:
Datum: 19 juli 2004
Text: Några eftermiddagstimmar runt Lärkesholmssjöarna. Endast några få regnstänk
från annars mörka skyar. Skön luft att andas. Nötkråka - sannolikt familj med
årsungar! Den hördes på samma plats vid senaste inventeringen. En bivråk skymtade hastigt förbi, gröngöling och en "blåfasad" gök synlig. I stora sjön låg en
storlom. Annars nu nästan helt tystnad fågelsång. Någon svartmes och gransångare undantaget.
Namn: Peter
Datum: 19 juli 2004
Text: Kollade de svarta rödstjärtarna idag igen. 2 ex idag, troligen en ung hona och en
ung hane.
Namn: Björn
Datum: 20 juli 2004
Text: Industriområdet Örkelljunga: de svarta rödstjärtarna kvar. Hanen måste vara en
2K. Som Janne skrev, minst 14 storlommar i Värsjön. 14 ex fiskade tillsammans,
men jag tror inte att paret med ungarna var med i denna grupp. Långt håll och
handkikare. Minst 1 juv fisktärna.
Namn: Patric
Datum: 20 juli 2004
Text: Botanikcirkeln fortsätter - idag stod Stensmyr överst på schemat. Myrliljorna
ganska nyligen börjat blomma med sin gula uppenbarelse. Småsileshåren stod
dränkta av vatten i höljorna. Rundsileshår, vitag. Därefter drog vi ner till Värsjöns norra strand... notblomster, braxengräs, dysäv, brunag. Och de lustiga "sjö-

hjortronen", Nostoc zetterstedtii rullade på sjöbottnen. Minst 14 storlommar, åtskilliga fisktärnor, 2 obestämda änder? Högt vattenstånd. Fika.
Namn: Botanikcirkeln (JJ)
Datum: 24 juli 2004
Text: En inställd, återuppväckt insektsexkursion utan Lindman. Vi tog till Vångamöllan och beteslandskapet hitom Kjällstorp. Efterhand torkade regnskuren upp. Vi
håvade allteftersom. Blandade skördar. Betittning i lupp, försök till bestämning, i
vissa fall avlivning. Vi såg exv bärfisar, stinkflyn, liten flugbagge (massor i strättor), mörkstrimmig blombock, virvelbagge, steklar av olika sort - bl a parasitsteklar, stritar, guldbagge, fjädermott, tjusiga blåsvansade flicksländor m.m. En ny
värld att drunkna i, tycks det.
Namn: Insektscirkeln (JJ)
Datum: 24 juli 2004
Text: Oenothera glazioviana, jättenattljus (Ny!) i "Svängen" vid Turabyggevägen 1
tillsammans med blåeld. Persicaria minor, rosenpilört, Chenopodium polyspermum, fiskmålla, på grushögarna på Davis Anders-tomten
Namn: Zigge
Datum: 26 juli 2004
Text: Jordhögarna på David Anders-tomten har gett ytterligare en ny art för kommunen, Sedum album, vit fetknopp. Den kommer från mattorna på refugerna i centrum. Passa också på att titta på råttsvingeln, Vulpia myuros, i refugen vid Idrottshallen.
Namn: Zigge
Datum: 27 juli 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: forsärla 1 rast. Även vi gjorde lite småkrypsstudier på
egen hand. Håvande ute på fälten gav stritar och andra skinnbaggar i mängd, några mindre skalbaggar, bl.a. små vivlar, ett flertal av allmän näbbslända (skorpionslända), småfjärilar, hjul-, varg- och krabbspindlar m.m. Av större dagfjärilar
sågs endast nässelfjäril och luktgräsfjäril. Svårt, men kul. Intresserade barn.
Namn: Patric, Rikard, Kevin.
Datum: 27 juli 2004
Text: En del svepande, svängande rörelser med slaghåven på obetad mark (Slättingen)... fint, fullt liv i solskenet sent på eftermiddagen. Myller! Att känna på insektsvärlden... så lär det kännas ett bra tag. Grön och gråaktig gräshoppa, men
även en som hade tydligt rödaktiga sidor (hittar inte i min litteratur)! Skinnbaggar
som bärfisar i olika stadier, smäckrare stinkflyn, stritar, bladlöss. Smalkroppiga
parasitsteklar alltid fascinerande, spelar ideligen med sina fina antenner. Någon
humla, flugarter. Bland mer fåtaliga skalbaggar fanns en grön lövvivel, en svart
vivel, en rödbrun, svartprickig obestämd bagge (svart undertill), en bladbagge, en
grönbronsskimrande bagge. Alla av relativt måttlig storlek. Skorpionslända.
Hemma vid blåelden tittar humlorna (och blomflugorna) efter vad gott som kan
finnas. Stor jordhumla, åkerhumla, ob. större svartaktig humla.
Namn: Janne
Datum: 28 juli 2004
Text: Slåtterkväll i Spångabygget. Fin afton. Kjell gjorde själv den initiala insatsen, sen
tillstötte övriga åtta liemän: Bo, Bengt, Perry, Eva, Viktoria, Josefin, Peter, Jan-

ne. Det "schwishades" och smektes fram längs den blöta sidvallen. Vattenklöverbladen fick hälsa hem, starrarter identifierades, myrliljan i vacker blom (liksom
ängsvädden). Blåtåteln var inte populär. I övrigt... nja, ett par olycksamma feltramp fick som resultat att Josefin och inte minst Eva blev blöta långt upp över
knäna sina. Ojoj. Som väl var inga andra tillstötningar. Jo, fikat var ock på plats.
Minibaguetter. Om en vecka väntar borttagning av växtligheten och därefter en
andra slåtter nere i Ramnekärr. Möt gärna upp!
Namn: Slåttergänget (JJ)
Datum: 28 juli 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: forsärla 3 ex rast, bivråk 1 ex, sparvhök 1 ex.
Håleryd: en lärkfalk skapade stor oro bland svalorna. Tjusig obs. Häckar i området?
Fler dagfjärilar idag. Förutom rikligt med luktgräsfjärilar och nässelfjärilar även rapsfjäril
och pärlemorfjäril.
Namn: Patric
Datum: 28 juli 2004
Text: Jo, solen skiner på min allt äldre björkvedstapel. Går en lov intill. Såg fin parasitstekel för någon dag sen. Nu är det en liten, centimeterstor varelse som pockar på
uppmärksamhet. Starkt grönblå på huvud och framkropp, rödlysande på bakkropp! En lten stekel, får jag det till. Sitter på veden, barken, ändytor, springor.
Flyger kortare bitar, åter tillbaks. Lyser speciellt när solstrålarna blixtrar på dess
kroppsyta, kutikula. Efter något letande i diverse böcker kommer jag fram till att
svaret på frågan nog måste vara eldguldstekel. Den vanligaste av guldsteklar,
men ack så okänd hos mig. Något guldflugeartat, grönt, stirrar från vedstapelns
topp.
Namn: Janne
Datum: 29 juli 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: 4-5 forsärlor vid gödselstacken. Måste väl vara en kull.
Gick runt i skogarna kring Håleryd och letade lärkfalk. Inget napp. Mindre korsnäbb, stenknäck.
Namn: Patric
Datum: 30 juli 2004
Text: Enstaka, stillsam lövsångartrudelutt senaste dagarna - hemma vid. Lite osäker,
extramodulerande... nog någon ungfågel. Annars är det ju mest tyst på fågelsångsfronten. En fyrbandad blombock syntes en kort stund.
Namn: Janne
Datum: 31 juli 2004
Text: Insektscirkel. Nisse Lindman hjälper oss i denna djungel. Förresten ofta osäkra
namnbenämningar på svenska - latinet mer fastslaget. Först stannar vi vid Jälla
sjö. Vivel, bladbagge. En långhorning som sitter på örter (mest hampflockel i
normalfallet) är Agapanthia villosoviridescens. Spetsskinnbagge, humlebagge
bland strättor. Två fint snirklande bivråkar. Drar till Vångamöllan, Lärkesholm.
Silverstreckad pärlemorfjäril och säker rapsfjäril (säger Patric). Jordlöpare från
tre olika släkten; Harpalus, Nebria, Pterostichus. Dessutom en synnerligen kavat
Carabus-larv som fått tag i en stor daggmask och kämpar mer än frenetiskt. I en
ekstubbe kan Nisse bestämma dels en kardinalbaggelarv (platt, långsträckt) och
dels en lövträdslöparelarv (kort, tjock, vit). Vi vände även i en del kospillnings-

högar. Stor dyngbagge hittades i ett par; många små, kvicka kortvingar av osäker
bestämning. En storlom i stora sjön. En vacker blåbandad jungfruslända.
Namn: Insektscirkeln (JJ)
Datum: 31 juli 2004
Text: Vi gjorde en kvällscykling om Sånnestorp - Möllers skog - Sjöbygget - Flinka.
Och vet ni vad? Tillsamman såg vi, hör och häpna, 5 st. rävar. En av dem hade
inte så bråttom iväg från ett nyskördat gräsfält, så vi hann få upp kikaren och se
den i sin fina päls ett par minuter. En fin upplevelse, men de skall också ha sin
föda och vad står på deras meny?
Namn: Lennart o Hans
Datum: 1 augusti 2004
Text: En starkt decimerad botanikcirkel drog denna somriga dag till Hallands Väderö.
Under ca sex timmars vandring, tittning, njutning, fikning besegrades vi av ön
med dess olika biotoper. Några växter att nämna kan vara: marrisp (bohus?),
dvärgsäv, ulltistel, källgräs, småborre, borstsäv, svartbräken, spåtistel, hjärtstilla.
Några fåglar som gråsiska, hämpling, korsnäbb. Gott om sälar. Bad, glass.
Namn: Botanikcirkeln (JJ)
Datum: 1 augusti 2004
Text: Besök vid Värsjön, Sjöholma. Nio ad storlom i grupp, en ad med de två ungarna,
gråtrut, fisktärna, fiskgjuse.
Namn: Björn
Datum: 4 augusti 2004
Text: Efterarbete till förra veckans slåtter. Gräset börs bort. Delvis ganska tungt, småsurt. Sex personer hjälper till, är klara kring 20-snåret. Gott arbete, får vi säga till
varann.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 5 augusti 2004
Text: Harbäckshult: 2 ex av kartfjäril, Araschnia levana, en nymphalid på stark frammarsch. Såg ett misstänkt ex på lokalen redan 2/8. Roade mig med att lägga in
fynden i Rapportsystemet för fjärilar: 26 rapporter i Sverige i år, samtliga från
Skåne. Denna observation den nordligaste. På den här adressen kan man se fynden på karta: På fågelfronten mest forsärlor: 2 ex dagligen hemma, 1 ex vid Håleryd 2/8 och 1 ex vid Holken idag.
Namn: Patric
Datum: 5 augusti 2004
Text: Kollade kattfotlokalen i Tockarp, nära Stensån. Vad vi vet är det den enda kända
lokalen i kommunen! Ett litet bestånd, beläget på ett stenblock i en tuvig, blockig
betesmark. I år kunde blad av kattfot på ca en kvadratdecimeter inregistreras. Inte
mycket att yvas över. Men den är dock vid liv. Lokalen ligger ganska nära den
fristående, grova lind som syns i betesmark intill mindre grusväg.
Namn: Janne
Datum: 7 augusti 2004
Text: Harbäckshult: besökte lokalen med kartfjärilarna igen. Idag tre ex, alla på samma
tistel vid ett tillfälle. Janne anlände med kameran, men då sågs bara 1 ex en kort
stund. Senare noterades ytterligare 1 ex på en annan lokal ca 1 km därifrån. San-

nolikt är det så att det går att gå ut och hitta fjärilen lite här och var? Andra fjärilar under dagen: silverstreckad pärlemorfjäril (>10 ex), nässelfjäril, luktgräsfjäril,
citronfjäril, rapsfjäril och liten tåtelsmygare. Dessutom obestämd guldvinge, blåvinge och en mindre pärlemorfjäril. Gröngöling 1 ex, törnskata 1 hane, hämpling
1 par och en kort skymt av en förmodad lärkfalk. Samtliga obsar vid "Ingvar Olssons". Lillgården: förutom 2 forsärlor idag även rastande stenskvättor, grå flugsnappare, rödstjärt och en törnskatehona. Både idag och igår en fyrbandad blombock, Leptura quadrifasciata, vid vedhögarna.
Namn: Patric
Datum: 8 augusti 2004
Text: Långsamt strosande tur runt ett soligt Vita sjö. Inga kartfjärilar, dock flertal pärlemorfjärilar, rapsfjäril, enstaka påfågel, smygare. Åkte till Köphultasjön, just på
Smålandssidan. Letade efter klockgentiana, hittade endast tre blommande ex.
Sökte efter alkonblåvingens sällsynta ägg, vilka helst läggs på denna ört. Alltså
sorry. Vid strandkant, bland blåtåtel och pors, patrullerade en del trollsländor. Ett
flicksländepar i "parningacykel", en äggläggande trollslända i febril verksamhet
just vid mötet land, vatten. Dessutom sågs en daginaktiv dagfjärilmätare - ska
vara ganska grönaktig, men var relativt blekgrön. Två skrikande, seglande bivråkar i Ö Ringarp
Namn: Janne
Datum: 10 augusti 2004
Text: Botanikcirkeln klingar mot sitt slut. Denna kväll kollades en del gräsarter lite extra, lokal var Flinka sjö. Ute i kanten av sjön syntes bl a sprängört, nickskära,
brunskära. Två tranor trumpetade när de skrämda lyfte en kortare bit.
Namn: Botanikcirkeln (Zigge, Janne)
Datum: 10 augusti 2004
Text: En vacker kartfjäril syntes på kärrtistel i Patricks Harbäckshultslokal. Med all
sannolikhet hade Eva en annan kartfjäril vid mindre hygge i V Spång för några
dagar sedan.
Namn: Eva, Janne
Datum: 11 augusti 2004
Text: Även jag hade lyckan att få se kartfjärilen (som så många andra). Kjell ringde
och meddelade att den fanns på anisörten, och mycket riktigt. Efter en stunds
vandring i trädgården upptäckte jag ytterligare två kartfjärilar. Den ena vackert
rödkantad. Kjell påpekar att han även i fjol hade två kartfjärilar i sin trädgård,
samt så sent som i helgen en aspfjäril. Själv kunde jag dessutom glädja mej åt en
flitigt ropande mindre hackspett vid Hjälmsjön, Västra Ringarp, denna dag. Det
blev på detta vis ett par sköna avbrott från jobbet.
Namn: Peter
Datum: 11 augusti 2004
Text: Slåtter genomfördes denna kväll nere i Ramnekärr (Unossons). 6 liemän slog det
ganska höga gräset. Rikt blommande ängsvädd fanns på flera håll och dessa sparades delvis för sin praktfullhets skull och för sin dragningskraft på minst 10-talet
påfågelögon. Men... vad är det som sitter på gullrisbeståndet? Jo, en mörk liten
kartfjäril, så visst! Efter slåtterns avklarande utspisades mackor av delikat slag...
äggmacka och ugnsbakad specialmacka. Smaksamt värre. Årets slåtter nu avklarad, fast Christer och Bente har att vända och bärga höet närmsta tiden.

Namn: Slåttergänget
Datum: 12 augusti 2004
Text: Ropande mindre hackspett i Ö Ringarp
Namn: Janne
Datum: 13 augusti 2004
Text: För alla insektsintresserade kan jag rapportera om fynd av ett flertal larver av
allmän snabelsvärmare i Hjälmsjö. En stor mörkbrun larv med en glasögonormsliknande uppsyn - stora "ögon". Den blir så småningom till en färggrann, snabbflygande svävarefjäril.
Namn: Peter
Datum: 14 augusti 2004
Text: Jo, ett solstarkt gäng insektsintresserade samlades denna lördagseftermiddag.
Vattenverket nere vid Pinnån var den ena lokalen: i några nergrävda glasburkar
hittades bl a flera läderbaggar (tror vi) plus några mindre jordlöpare; i solen bland
harklöver mm hoppade åtskilliga gräshoppor, stritar och enstaka fjärilar förbiflaxade som guldvingar, blåvinge, pärlemorfjärilar (flera storfläckiga!!) och minst
två kartfjärilar. En rolig obs var den flyglätta sandjägare som sågs intill, bestämd
till brun sandjägare. Därefter besöktes en skogslokal, mest bokskog, uppe i Ö
Ringarp. Även här 6 nergrävda glasburkar och lockande fläskfärs. Mängder med
stora parklöpare, trädgårdslöpare och olikstora tordyvlar. Några kortvingar. "Material" till kommande mikroskopträff intogs. Glömde nämna några färgstarka
dödgrävare, antagligen skogsdödgrävare. Trevligt med god uppslutning!
Namn: Insektscirkeln (JJ)
Datum: 15 augusti 2004
Text: Kväll vid Värsjön: 12 + 2 + 2 ad storlommar och 1 juv, 1 häger, 1 fiskgjuse, gråtrut 1 par med 2 juv. Förutom trutarna inga måsar och inga tärnor kvar i sjön.
Överhuvudtaget ganska tyst och höstigt.
Namn: Patric
Datum: 17 augusti 2004
Text: Botanikcirkeln klättrade i ormbunksfloran vid Åsljungaklint. Slokörnbräken,
lundbräken, nordbräken, hultbräken, ekbräken, majbräken, träjon och så den
ovanligare bergbräken. Vår letning efter bergbräkenbestånd var kanske inte helt
tillfyllest, men visst var det knapert... kanske 11 bestånd. År 2001 noterades 32
bestånd! Klockgentianan vid Hjälmsjön, V Spång var kvällens slutpunkt. Ett rekordlågt antal inräknades; 11 ex, 9 blommor. Kunde inte finna några vita ägg från
alkonblåvingen; gentianan är värdväxt för denna sällsynta fjäril. År 2003 noterades 28 bestånd med klockgentiana, 29 blommor och år 2002 noterades 55 bestånd, 66 blommor. Var ska detta sluta? Dessutom betittades vildriset på en större
tuva nära strandkanten.
Namn: Botanikcirkeln (Zigge, Janne)
Datum: 22 augusti 2004
Text: Botanikcirkelns avslutning och exkursionsmålet var denna söndagsmorgon ställt
till Mästockas ljunghed uppe i Halland. Vi möttes bl.a. av en riklig ljungblomsterprakt, en rofyllt skön utsikt över heden, samt ett växlande, "höstlikt" väder. På
tillbakavägen bevistade vi Karsaforsens kraftstation vid Ysby, och efter 6 timmar
var vi åter hemma. Zigge stod för det botaniska ledarskapet.

Namn: Peter + 12 andra
Datum: 23 augusti 2004
Text: Harbäckshult: 1 ex vardera av glada, fiskgjuse, lärkfalk, forsärla och vinbärsfuks.
Namn: Patric
Datum: 26 augusti 2004
Text: Några eftermiddagstimmar med att försöka bestämma jordlöpare enligt Lindroth.
Detaljer, luppdetaljer, behov av större förstoringar, ibland. Carabus-arter, Pterostichus, Harpalus, Patrobus (nja), Amara (nja). Här finns oceaner av okunskap.
Men roligt ändå, att försöka alltså. En stor, nyfiken blågrön mosaikslända (Aeshna cyanea) dök upp vid altanen. Studium på meterhåll, avpatrullerande. Skäggdoppingunge hörs från Hjälmsjön. Fiskgjuse drog tidigare åt söder. Gluttsnäppeartat läte, hörde lite dåligt.
Namn: Janne, Eva P
Datum: 28 augusti 2004
Text: Gick en runda ut på Isternäset och såg bland annat rödbena, massor av gäss,
beckasin, tornfalk, tofsvipor, steglitser, gulärlor, kärrsnäppa mm. Hälsningar från
Kristianstad.(det nycklades även fram en luktsmåborre).
Namn: Jan o Josse
Datum: 28 augusti 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: formidabelt bivråkssträck. Ca 90 ex passerade mellan
14.40-15-20. Som mest 20 ex i en skruv. De flesta sträckte västerut, men några åt
söder. Bivråkens dag i morgon... Rastande sten- och buskskvättor.
Namn: Patric
Datum: 29 augusti 2004
Text: Jo, Perry bjöd på en Söderåsentur - alltså lokaler utanför kommunen. Enbart ett
par korta kommentarer. Ett par hundra kustgentianor och vacker björksnabbvinge
och kameravänlig sorgmantel. Mindre hackspett skrek i Skäralidsravinen och
ännu ett skogsduverop.
Namn: Perry, Janne
Datum: 29 augusti 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: 66 bivråkar. 8 ex 14:10, 22 ex 14:45, 36 ex 15:45. Endast sporadisk skådning så förmodligen passerade många fler. Forsärla 1 ex, gulärla 2 ex, trädpiplärkor, buskskvättor.
Namn: Patric
Datum: 31 augusti 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: ca 13.15 passerade 16 bivråkar i ett glest utspritt
sträck. Strax därpå 8 obestämda småvadare och 13 storskarvar. Forsärla 1 ex.
30/8 en juv törnskata.
Namn: Patric
Datum: 1 september 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: efter regnet, 15.45-16.30, följde de 45 intensivaste minuterna tomtskådning någonsin! Inte mindre än 120 bivråkar passerade! Som
mest 50 ex i en skruv rakt över tomten. Helt fantastiskt och i ett underbart ljus.
Idag sträckte de söderut och inte väst-sydväst som tidigare dagar. Dessutom fisk-

gjuse 1 ex, lärkfalk 1 ex, några ormvråkar och sparvhökar, svalor och tornseglare.
16.30 tvärdog det. Först en halvtimma senare passerade ytterligare 2 bivråkar och
en brun kärrhök och till sist också 7 tranor. Har nu sett närmare 300 bivråkar sedan i lördags.
Namn: Patric
Datum: 2 september 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: det börjar väl bli tjatigt med bivråkarna, men idag mellan 12.00-13.20 var det åter ett väldigt tryck då 85 ex passerade. Dessutom 10
sparvhökar, några ormvråkar, 1 brun kärrhökshona, 6 tranor och mängder med
småfågel. Bl.a. rastade ca 30 gulärlor. En misstänkt stenfalk. På kvällen inget
sträck och då blev det till att spana i buskar och på fälten istället. 1 rastande göktyta! Endast tredje fyndet från tomten. Annat: buskskvätta 30 ex, stenskvätta 3
ex, rödstjärt 3 ex, grå flugsnappare 2 ex, trädgårdssångare, svarthättor... 3 korsnäbbar flög förbi. En trafikdödad kattuggla ute vid Ängelholmsvägen.
Namn: Patric
Datum: 3 september 2004
Text: Nja, bara omnämna en trädkrypare som sjöng sin melodiösa sång ett par gånger i
Ö Ringarp. Ladusvalor flög pratande förbi, men inte lyckades jag se några bivråkar - kolla dock inte så länge.
Namn: Janne
Datum: 4 september 2004
Text: RM i tomskådning. Det började trevligt med bl.a. storlom, enkelbeckasin och
mindre korsnäbb. 9.45 passerade 2 bivråkar, 1 brun kärrhök och 2 tranor. Sedan
var det slut. Inte en sträckande fågel på hela dagen! Däremot en hel del småfågel
i buskarna så till slut blev det ändå dagsrekord med 50 arter prick. I vanlig ordning misslyckades jag med att bestämma en flock med vadare. Fjärilar: sorgmantel, amiral, påfågelöga, nässelfjäril, rovfjäril, kålfjäril, citronfjäril. Obestämd pärlemorfjäril.
Namn: Patric
Datum: 4 september 2004
Text: Gjorde ett ryck och samlade in skalbaggar begivna på fläskfärs. Vi behöver lite
bestämningsmaterial när vi om någon vecka avslutar insektscirkeln inomhus, beväpnade med mikroskop. Trädgårdslöpare, tordyvlar, dödgrävare och ett par
kvickare, relativt små jordlöpararter. Spillkråkan skrek, gröngölingen ropade och
mitt på stora grusvägen låg oskadd den stora, tjusiga blågröna trollsländan.
Namn: Janne
Datum: 5 september 2004
Text: Svampexkursion till Ingeborrarp, Rya. Tony svarade för sakkunskapen. Det var
ont om matsvamp (taggsvamp), däremot lömsk flugsvamp, rodnande. Och kremlor, nagelskivling, trattskivling mm Några vita golfbollar, en gul. Gemytlig samvaro. Busksvamp, liksvamp.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 5 september 2004
Text: Lite fågelskådning, lite blommor och mycket härlig natur i flödande sol runt
Kristianstad. Isternäset: några brushanar, ljungpipare, brun kärrhök mm. Håslövs

ängar: havsörn, lärkfalk minst 1000 ljungpipare, glador, sparvhök, mycket gäss
mm.
Namn: Jan, Josefin, Peter
Datum: 6 september 2004
Text: Jo, vi som stavar oss fram bland fjärilar och andra sexbeningar. Flera har sett,
men ingen har väl kommenterat senaste veckornas gammafly, "gammatecknat
metallfly". Ett nattfly som gärna flyger även på dagen. En fjäril som på eftersommaren invandrar från Sydeuropa, vissa år blir den talrik. Gamma, det vita lysande tecknet på vardera framvingen.
Namn: Janne
Datum: 7 sep 2004
Text: Nu är alla resultat från RM i tomskådning 4/9 inrapporterade: Vinnare blev Anders Kornestedt på Smedsgård i Halland med 105 arter. Lite skilland mot mina
50 arter... I ordningsföljd under dagen: rödhake, koltrast, gräsand, domherre,
gärdsmyg, kråka, ringduva, stenskvätta, talgoxe, mindre korsnäbb, lövsångare,
nötväcka, nötskrika, trädpiplärka, blåmes, grönsiska, enkelbeckasin, pilfink, ladusvala, bofink, sädesärla, storlom, järnsparv, större hackspett, skata, korp, buskskvätta, gulärla, entita, forsärla, björktrast, gulsparv, svartvit flugsnappare, ormvråk, sparvhök, svarthätta, trana, brun kärrhök, bivråk, tornseglare, grå flugsnappare, hussvala, rödstjärt, kaja, taltrast, gröngöling, trädkrypare, ärtsångare, grönfink, gråtrut.
Namn: Patric
Datum: 10 september 2004
Text: Harbäckshult: tistelfjäril 1 ex, amiral 2 ex. Igår en str fiskgjuse.
Namn: Patric
Datum: 10 september 2004
Text: Gransångare, 1 ex sjungande. Skogen.
Namn: Tony
Datum: 11 september 2004
Text: En gransångare sensommarsjöng vid Hjälmsjö tennesbanor. En gåsplog drog västerut.
Namn: Janne
Datum: 11 september 2004
Text: Långalts myr: två stenfalkar jagade runt ute på myren. Fantastiska observationer!
Några ormvråkar, korp, spillkråka, tofsmes. Inget sträck. Träffade svampplockare
från Puggehatten som var vid Lönsjöholm för att samla in material till en utställning. Visst Tony som visat dem lokalen förra året. Hade hittat någon sällsynt
tryffelsvamp. Kul!
Namn: Patric
Datum: 12 september 2004
Text: Knapp timmes sittning på Stensmyr, sen hotande åskdunder. Nästan fågeltomt,
ängspiplärka. Närstudie av klockljungsblommor. Nästan alla plundrade av nektarsökande insekter från sidan. Humlor? Ännu några senblommande individer
och faktiskt någon enstaka humla ock. Några trollsländor, mindre "harkrankar.
Namn: Janne

Datum: 18 september 2004
Text: Lönsjöholm/Långalts myr: lite småfågel i rörelse, men ändå ganska klent sträck.
Piplärkor, bofinkar, grönsiskor, en tornseglare. Glada 1 ex, sparvhök 1 ex, tornfalk 1-2 ex, några ormvråkar. Spillkråka, gröngöling, st hackspett, nötskrika,
tofsmes, talltita. Gluttsnäppeläte? Många tordyvlar ute och promenerade. En och
annan älgfluga förstås.
Namn: Patric
Datum: 19 september 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult e.m. Lite bättre fart på sträcket idag. En del ormvråk
och sparvhök. Minst 2 bivråkar. Ladusvalor, några dubbeltrastar. 1 rastande forsärla.
Namn: Patric
Datum: 19 september 2004
Text: Njutbar cykelrunda på em. 3 ex stenskvätta vid Ljungaskog, hörde gröngöling,
tiotalet svalor vi Grytåsa, både hus- och ladu, om jag såg rätt, någon grönfink.
Fler svalor vid Flinka, lite bofink. Annars mycket tyst.
Namn: Lennart
Datum: 19 september 2004
Text: Idag var vi och håvade vid landisbanan och i Pinnån. Mycket intressanta varelser
fiskades upp, det var dykare, vattenskorpion, vattenfis, buksimmare, sötvattensgråsuggor och olika sorters sländelarver plus många andra småkryp. Vid håvandet i Landisbanan ropade en mindre hackspett till ett par gånger.
Namn: Insektscirkeln (Janne Inger Eva)
Datum: 22 september 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult. Kort kvällsskådning. På 11 år har jag aldrig sett en tärna från tomten. Ikväll, när det äntligen kom en, blev jag så överraskad att jag inte
hann med att bestämma den. Fisk/silver-tärna. Förstås rimligast med en fisktärna.
Ett missat tomtkryss alltså... En tjusig blåhökshane mot S tröstade dock lite.
Många rastande ängspiplärkor. Grönsiskor drar omkring. 1 ladusvala.
Namn: Patric
Datum: 23 september 2004
Text: Vi satt inomhus när våra öron uppfattade ett entonigt ljud som av uggla. Gick ut
på trappan och lyssnade, störda av vägljud, men kom med hjälp av fågelskiva
fram till att det nog var en sparvuggla. Är det någon mer som har sett eller hört
någon i år? Roligt att veta. Den har ju obsats sporadiskt i Ö-a tidigare.
Namn: Margit o Lennart
Datum: 23-25 september 2004
Text: 25 september Lillgården, Harbäckshult: gröngöling 1 ex, tornfalk 1 ex str S, stenskvätta 1 rast. 24 september idrottsplatsen: råka 2 ex. Hjälmsjön: gröngöling 1 ex,
fisktärna 1 ex, skäggdopping 1 ex, ca 20 ormvråk på str, blåhök 1 hane, tornfalk 1
ex, mängder med str ladusvalor (1000 ex?), en del ängspip. Grönsiskor drog omkring. 23 september Lillgården, Harbäckshult. Många ladusvalor på sträck. Forsärla 1 rast, stenskvätta 1 rast, gröngöling.
Namn: Patric

Datum: 24 september 2004
Text: En liten kvällstitt utanför kommunen: en tjusigt solbelyst bronsibis vid Rönnen.
Över havet utanför följer vi en jagande storlabb då den under en lång stund förföljer och sedan till sist lyckas nertvinga en trut! Två sällsynta upplevelser.
Namn: Eva, Viktoria, Peter
Datum: 25 september 2004
Text: Tja, en gråsiska flyger över betesmarker i Ö Ringarp
Namn: Janne
Datum: 25 september 2004
Text: Många tranor flyger över oss här i Kristianstad, ca 500 på vår kvällspromenad.
Namn: Josse o Jan
Datum: 26 september 2004
Text: Femkvartssittning vid Värsjön, middagstid. Björklöven svänger mot höstfärg,
stilla skön avkoppling. Lite sträck, småfågel. Piplärkor, sånglärka. Enstaka gråsiska, grönsiskor. På stenar, block vid vattnet höll sex skarvar till, varav en ungfågel. Intill fiskjagade febrilt ett gäng på 13 honfärgade storskrakar, flesta stora
ungfåglar. Roligt studera, gsk nära håll. Två sångsvanar landar, irriterade på ensam knölsvan. Gräsänder. Tittar långt efter smalkaveldun och flotagräs. Finns säkert längre ut, längre bort. Svampar, skogsriska mm
Namn: Janne
Datum: 26 september 2004
Text: Jo, måste ju nämna min fina, alerta gärdsmyg som under ett antal minuter intog
björkvedstapeln 10 meter bort - dock glasruta emellan. Leta smågott, smög fram
som en annan mus, sträckte på sig lite lustigt. Korta stundsiga stjärten, ljusare
buksida, brunröda del på vingen, vattrad undersida. Hitta lite gott, smattrade till.
Dök under plåttaket, dök upp än där än här. I traven. Tack för det.
Namn: Janne
Datum: 29 september 2004
Text: Tranor! Först minst 400 ex över Örkelljunga 16.40. Väl hemma i Harbäckshult
ytterligare ca 320 ex. Annat: duvhök 1 hona str. S 17.15, häger 1 ex, gröngöling 1
ex, svarthätta 1 hane rast, sånglärka str.
Namn: Patric
Datum: 30 september 2004
Text: Tog en inventeringsrunda i Pinnåområdet, med Janne som medhjälpare. Det blev
flera fina fynd, bla gulriska, stor alriska, luden skålmurkla, gul rödhätting, lukttofsskivling, tallblodriska och mkt annat. Totalt 72 arter. Givetvis passade vi också på att kolla så att safsan mådde bra i vattnet. Flera vitsippor stod i blom, hade
hört rykten om våren. Och svampmackorna var goda, såklart.
Namn: Tony
Datum: 2 oktober 2004
Text: Värsjön: storlom 2 ex, storskarv 2 ex, bläsand 9 ex, vigg 6 ex, fisktärna 1 ex. Mer
spännande var att studera alla husmaskar med diverse olika bostadskonstruktioner som kröp omkring på botten vid strandkanten. Såg nog ett tiotal. Därefter tur
till Svenskemyr och sedan till Porkenahult. I fågelväg inte mycket men vi blev

utsatta för en rejäl attack av älgflugor. Hade nog ett femtiotal på mig. Läbbigt.
Har väl fortfarande några i hår och skägg kan jag tänka...
Namn: Patric & Rikard
Datum: 1--3 oktober 2004
Text: Sjungande gransångare på Bjäregatan.
Namn: Zigge
Datum: 3 oktober 2004
Text: Gjorde ett sista besök vid Flinka sjö innan motorvägsbuller kommer att störa
ljudbilden för överskådlig framtid. Inget särskilt vid sjön, men på väg dit obsade
jag vid Grytåsa ridskola en kråka med nästan vita vingar. Lite albino alltså! Den
var en aning mindre än en normalfärgad som fanns vid sidan om.
Namn: Lennart
Datum: 8 augusti 2004 och framåt
Text: 8 aug lärkfalk 2ex Sällerås, varav 1 juv. 13 aug, lärkfalk 1ex Sällerås. 19 aug, bivråk 1ex över Örkelljunga kyrka. 23 aug, 5 gulärlor på sträck över Örkelljunga
ip. 31 aug, 8 mindre korsnäbbar Västra Ringarp. 30 aug, en mindre hackspett Åsljunga. 6 sept, en stenskvätta vid Stockholmsvägen Örkelljunga. Hjelmsjön 2
skäggdoppingar varav en juv. 12 sept, 4 råkor idrottsplatsen 18 sept, sträckkoll i
Ljungaskog inget spec. en stenskvätta, finkar, grönsiskor mm. 25 sept, Långalts
myr en sparvhök, en spillkråka, mycket ängspip. 26 sept., 5 storskarvar i Värsjön.
29 sept, ca 250 tranor åt S vid 16.30. över Örkelljunga. 30 sept., 23 tranor åt S
över idrottsplatsen kl. 19.15!! Mörkt var det. 2 okt, Långalts myr, 2 sparvhökar,
en ormvråk, en fjällvråk, en tornfalkshane, ett par gråsiskor, minst 2 tofsmesar,
mm. 3 okt, 26 råkor på Örkelljunga ip. Värsjön samma dag. 4 storskarvar, en
storlom, 25 honf. storskrakar, 4 skäggdoppingar, en 1K gråtrut, en sen fisktärna.
Namn: Björn
Datum: 8 oktober 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: fascinerande småfågelsträck. Hur många tusentals fåglar som passerade på några timmar vet jag inte, men det var många! Bofink, bergfink, hämpling, grönsiska, ängspiplärka, järnsparv, sånglärka, trastar... Några enstaka ladusvalor och sädesärlor. En korsnäbb. Möjligen en större sådan. Inte särskilt många rovfåglar, dock tiotalet sparvhökar, 1 honfärgad blåhök och 1 tornfalk. Bland rastande fåglar märktes dubbeltrast, ängspiplärka, gråsiska och en ensam vinterhämpling.
Namn: Patric
Datum: 9 oktober 2004
Text: Härlig dag i trädgården med beskäring och annat. Jag obsade också det intensiva
transträcket, bl. a. de två flockarna som kom in i turbulensen under det mörka
molnet, som Sigge skrev om, och sen tog höjd för att komma vidare. Jag gjorde
en skattning att det rörde sig om ca 1200 sammanlagt i em. och då har jag tydligen inte räknat för högt.
Namn: Lennart
Datum: 9 oktober 2004
Text: Mellan, ca kl. 14.15 till kl. 15.05. passerade ca 2025 tranor Ringåsen. 200, 600,
500, 150 och 575 vid olika tidpunkter. Dessutom hade jag ca 300 ex över Värsjön
vid 16.25. I sjön dessutom skäggdopp 1 ex, storskarv 2 ex, bläsand 10 ex, brun-

and 12 ex, vigg 6 ex, sjöorre 1 hona, storlom 1 ex, kanadagås 11 ex, grågås 2 ex,
knipa ca 10 honf ex.
Namn: Björn
Datum: 9 oktober 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult 14.45-15.15: ca 1600 tranor passerade på en halvtimma
(sic!). Förmodligen delvis samma fåglar som Zigge noterade. Enligt Renata hade
det passerat mängder innan jag kom hem också och dessutom en del vråk. Inga
vråkar alls efter 14.45. Däremot blev det ett nytt tomtkryss, nämligen en pilgrimsfalk som dessutom sågs störtdyka mot en flock ringduvor. Vet inte om den
lyckades i sitt jaktförsök, men såg åtminstone ingen förföljelsejakt efter dyket.
Ett intensivt småfågelsträck, bl.a. många sånglärkor och trastar. Mindre hackspett
1 ex ropade, steglits 1 ex.
Namn: Patric
Datum: 9 oktober 2004
Text: 8-10 flockar med tillsammans cirka 1200-1500 tranor passerade Bjäregatan under
eftermiddagen. Två flockar om vardera 150-200 tranor stannade över tomten där
de under ett mörkt moln hittade uppvindar. Under 5-10 minuter cirklade de högre
och högre innan de fortsatte i formation söderut.
Namn: Zigge
Datum: 10 oktober 2004
Text: En förmiddag på Långalts myr, vid ett jakttorn. Fem ormvråkar, en duvhök, en
varfågel, mest berg- och bofink i luften, enstaka sånglärkor och järnsparvar,
ängspip nu mycket fåtaligare än vid mitt förra besök, gråsiskor, bl. a. en flock
med ca 30 individer, några förbidragande grönsiskor. Lite sådant, inget spec.,
men ändå!
Namn: Björn
Datum: 10 oktober 2004
Text: Liten förmiddagsobs på G:a Hallandsvägen gav Ringduva 15 ex, grågås 30 ex,
fjällvråk 1 ex, rastande domherre 2 ex, sjungande gransångare 1 ex. En flock på
ca 25 ex med någon vadare? passerade också.
Namn: Lennart
Datum: 10 oktober 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: det blev några trevliga obsar även idag på f.m. Ormvråk ca 50 ex, fjällvråk 6 ex, sparvhök 5 ex, blå kärrhök 2 honf., prutgås 30 ex
(och möjligen ytterligare en flock med ca 25 ex), större korsnäbb 4 ex. Flera stora
flockar med ringduvor drog söderut och bland dessa enstaka skogsduvor. Rastande dubbel- och rödvingetrastar m.m. m.m. Något tomtskådande på eftermiddagen
blev det inte då jag ej kunde motstå frestelsen att följa med Peter och Björn till
Skummeslöv för att titta på en vitnackad svärta. Ganska fin observation på inte
alltför långt avstånd. Låg tillsammans med månghövdad sjörorre- och svärtflock.
Avslutade med att titta på en trolig bredstjärtad labb i Båstad hamn. Det var
m.a.o. ganska trevligt att våga sig utanför kommungränsen för en gångs skull...
Namn: Patric
Datum: 13 okt 2004

Text:

Klockan 08 i morse vid Kungsskolan hörde jag ett välkänt ljud. Det fick mej att
lystra. Sidensvans 5 ex slog sig ner i rönnarna på skolgården. En fin naturladdning innan dagens början.
Namn: Lennart
Datum: 16 okt 2004
Text: Inga vitnackade svärtor eller bergänder, men några timmars håvande i Pinnån
bakom landisbanan. Vissa kryp togs med hem för säkrare bestämning i preparermikroskop. Bl.a. följande hittades: glattmaskar, broskiglar Glossiphonia complanata och en obestämd Glossiphonia, hundigel Herpobdella octoculata, sötvattensgråsugga Asellus aquaticus, sötvattensmärla Gammarus pulex, bäckslända 1
obestämd art, dagsländor Heptagenia sulphuria och Baetis sp, vattenfis Aphelocherius aestivalis, nattslända Huydropsyche sp, bäckbagge Limnius volckmari
(både larv och imago), fjädermygga Chironomus sp, harkrankslarv troligen Dicranota bimaculata, ärtmussla Pisidium sp, obestämd snäcka, möjligen Physa fontinalis. Kunde ju gott pilat förbi en kungsfiskare, men sådan tur hade vi inte.
Namn: Patric
Datum: 16 oktober 2004
Text: Värsjön på em. med spaning både från Sjöholma o badplatsen. Nu börjar det landa lite i sjön. Storskrake ca 70 ex, brunand 25 ex varav 2 honor, ca 10 vigg, ca 30
gräsänder, bergand 6 honf ex, troligen 4 ad honor, salskrake 6 honf ex. Igår, ca
300 prutgäss åt S över Hectors.
Namn: Björn
Datum: 16 oktober 2004
Text: Får man berätta om en liten utblick utanför kommunen?! Vid Sandön/Rönnen: en
vacker vitnackad svärta - hane (Nordamerikansk gäst), tillsammans med "vanlig"
svärta och ett flertal svarthakedoppingar. Dessutom 1 havsörn, några bläsgäss,
vitkindade gäss, kustpipare, ljungpipare, småsnäppor mm.
Namn: Viktoria o Peter
Datum: 17 oktober 2004
Text: Värsjön på sen em i ett regnigt väder med dålig sikt. Ca 70 storskrake, ca 20
brunänder, 6 bergänder.
Namn: Björn
Datum: 18 oktober 2004
Text: I morse ca 125 ex sidensvans i träden vid estetcentrum på Kungsskolan. Sedan
kan det möjligen vara en svarthätta som sitter och sjunger lite försynt ibland, här
på G Hallandsvägen.
Namn: Lennart
Datum: 18 oktober 2004
Text: Åtskilliga exemplar av koralltaggsvamp på en liggande trädstam vid Lärkesholm.
Ca 50 m S parkeringsplatsen N om Lärkesholmssjön. RUBIN 3C8j 2544
Namn: Zigge
Datum: 20 oktober 2004
Text: Värsjön.Ca 80 storskrakar, ca 30 brunänder, 14 vigg, 8 honf salskrakar, 6 bergänder. Hemma på tomten, en svarthätta, hane, död nedanför ett fönster.
Namn: Björn

Datum: 20 oktober 2004
Text: Först såg jag en varfågel från bussen i Ö Ringarp och sedan fanns en på besök
hemma i Harbäckshult. Faktiskt bara andra gången jag noterat varfågel från tomten.
Namn: Patric
Datum: 23 oktober 2004
Text: Vi var också en kortis till Värsjön, men såg inte mycket. Var låg alla storskrakarna när vi var där? Såg dock två honfärgade salskrakar. Vigg, brunand, skarv.
En flock med ca 100 gråsiskor hemma i Harbäckshult.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 23 oktober 2004
Text: Eftermiddagstur till Värsjön. I norr blåsigt med mycket vågrörelser, men ca. 80
ex storskrake, 4 ex knipa, 2 ex vigg. I söder vid Sjöholma lugnare vatten och fler
arter. 11 ex brunand, 1 ex skäggdopping, 6 ex vigg, 1 ex storskarv med markant
gul näbb, 30 ex obestämd på för långt avstånd, 2 ex knipa, ca 50 ex storskrake,
som höll på med ett mycket intensivt fiske. De rusade fram så vattnet stänkte,
flög korta sträckor, dök alla nästan på en gång och plötsligt var de uppe igen. Så
här fortsatte de ett bra tag. Intressant!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 23 oktober 2004
Text: Glömde tillägga: Tack för tipset angående koralltaggsvampen i Lärkesholm.
Mycket vackert fynd. Tog lite bilder.
Namn: Tony
Datum: 24 oktober 2004
Text: Mindre hackspett ropade flera gånger, men med länga mellanrum, uppe vid betesmarker i Ö Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 24 oktober 2004
Text: Skinningeholm: 1 ropande mindre hackspett, 1 tofsmes, 1 talltita, och många
kungsfåglar i grankronorna. På svampfronten: 2 fynd av smal svampklubba, 1 av
blodspindling. Mängder av toppig giftspindling i granskog just nu.
Namn: Tony
Datum: 27 oktober 2004
Text: Var också vid Värsjön idag. Ungefär samma observationer som Björn minus
bergänderna. Kanske 50 brunand, 3 salskrake, 4 skäggdopping. Gråsiska.
Namn: Patric
Datum: 27 oktober 2004
Text: Ett av mina många besök vid Värsjön. Gott väder, någon minus i natt, nu vid 10tiden några plusgrader, klarblå himmel, svag vind. Bläsand 3 honf. ex, minst 4
honf. bergänder, ca 40 brunänder varav 7 var honor, ca 15 vigg, minst 4 honf.
salskrakar, ca 120 storskrakar, 3 skäggdoppingar, 2 grågäss, 2 kanadagäss, minst
2 överflygande steglitser. I Värsjö, ungefär vid Kämpagården hördes en mindre
hackspett, medan en större korsnäbb drog över.
Namn: Björn

Datum: 30 oktober 2004
Text: Naturvandring längs Pinnån, från Engens till sjön gav 1 ex strömstare.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 31 oktober 2004
Text: Harbäckshult/Håleryd: om det nu inte var samma domherrar jag hade ibland så
såg jag över 100 ex sammanlagt under "Holkenrundan". Många småflockar med
gråsiskor drog omkring. Några på nässlor vid Håleryd. Letade förstås nogsamt efter snösiska... Även en järnsparv vid svinstallarna. Gröngöling.
Namn: Patric
Datum: 31 oktober 2004
Text: Värsjön, på morgonen. Brunand 28 ex, vigg ca 15 ex, 3 honf. bläsänder, minst 5
honf. salskrakar, 3 skäggdopp, minst 120 storskrakar, ca 20 knipor, gräsänder.
Fedingesjön intet, Hjelmsjön en skäggdopp.
Namn: Björn
Datum: 31 oktober 2004
Text: Jag borde kanske nämna detta!? En förmiddagsvandring i söndags upp till Håleryd, där jag lyckades få se och höra hela 7 olika mesarter på en och samma plats:
talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartmes, tofsmes samt stjärtmes. Jag har nog aldrig varit med om något liknande! Jag hade med mej tofsmesens "pyrrande" lockläte klingande i huvudet då jag på eftermiddagen vandrade ute längs Stora Hults
sandstränder på Bjärehalvön, och då hörde ett påminnande lockläte. Detta har jag
ju hört tidigare idag, tänkte jag, då jag strax förstod att det istället rörde sig om
snösparvar. Ornitologen Erik Rosenberg nämner faktiskt om likheterna mellan
dessa helt skilda arters läten i en av sina böcker. De sex snösparvarna kunde jag
studera långa stunder då de flög av och an längs stranden.
Namn: Peter
Datum: 31 oktober - 13 november 2004
Text: Ut och plocka trattkantareller! Jodå, de finns där fortfarande. Leta i äldre granskog som har mossa i botten. De två senaste skogsturerna gav ca 50 liter "trattisar". Tur jag inte var ensam om dem, de ska ju trots allt rensas. På något ställe
var svamparna stelfrusna, men i perfekt skick ändå.
Namn: Tony
Datum: 2 november 2004
Text: Värsjön: Minst 42 brunänder, 15 vigg, 8 honf salskrakar, 3 skäggdopp, minst 130
storskrakar, 3 honf bläsänder, minst 2 honf bergänder, en häger.
Namn: Björn
Datum: 13 november 2004
Text: Värsjön: till slut fick Rikard och jag också se Björns bergänder. 3 honfärgade ex.
Dessutom 1 småskrakhane bland 130 storskrakar, 6 salskrakar varav 2 hanar, 70
brunänder, 30 vigg. 1-2 skäggdoppingar.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 14 november 2004
Text: Värsjön på fm. runt kl. 10 i ett underbart höstväder med blå himmel. Minst 43
brunänder, ca 10 vigg, ca 80 gräsänder, fick bara syn på 2 honf. salskrakar, ca
140 storskrakar på avstånd. Vid exkursionen den 6 november deltog 12 personer

vid nämnda sjö. Då hade vi minst 64 brunänder, ca 15 vigg, minst 5 honf. salskrakar, 6 kanadagäss, minst 4 skäggdoppingar, en honf. kricka, storskrakar på
håll, en sträckande fjällvråk.
Namn: Björn
Datum: 14 november 2004
Text: Ett par timmars solig vandring vid Snibe stua o Bölingereservatet: Bland 22 noterade fågelarter: en grantoppsittande varfågel, en solbelyst gröngöling, överflygande häger och duvhök, gråsiskor, en dubbeltrast, stjärtmes mm. Samt betande
kor och får.
Namn: Peter o Viktoria
Datum: 14 november 2004
Text: Promenad runt Lärkesholmssjön idag. 42 ex. gräsand och 1 ex. skäggdopping. I
övrigt inte något särskilt. Igår vid Flinka sjö fin obs av gärdsmyg på nära håll,
samt 1 ex. gråhäger.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 20 november 2004
Text: Lite promenerande i markerna i Skogen - bort mot Spångabygget (norr om Ö-a
samhälle): småflockar med grå- och grönsiskor, bergfinkar, stjärtmesar mm. En
fortsatt promenad längs Pinnån i Bruket: 3 (möjligen 4) strömstarar, dykande,
simmande och flygande tätt över vattenytan. Vinterligt senhöstväder med ett par
minusgrader, och lite sol mellan molnen.
Namn: Jan, Josefin o Peter
Datum: 20 november 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult. Idag såg vi ca 25 sidensvansar. De rastade i träden på
tomten.
Namn: Kevin och Rikard
Datum: 21 november 2004
Text: En dryg timmes promenad runt Håleryd/Klippebygget: 2 fjällvråkar samt ett flertal ormvråkar. Stjärtmeståg medföljda av talgoxe, blåmes, entita, trädkrypare och
nötväcka. gråsiskflockar, bergfinkar. Gröngöling och lite annat smått och gott.
Lite vintrigt och ett par minusgrader, samt soligt.
Namn: Peter
Datum: 24 november 2004
Text: Lillgården, Harbäckshult: en trevlig obs av en mindre hackspettshanne som arbetade energiskt med att hacka fram godsaker. Dessutom 15 sidensvansar på besök.
Både vid Holken och nere i Harbäckshult sågs gröngöling. Sprang på ovanligt
många svartmesar av någon anledning, nästan rena flockar, och på flera ställen.
Enstaka domherrar. Nötskrikor. Korp.
Namn: Patric
Datum: 27 november 2004
Text: Ett par timmars promenad länga Pinnån mot Bruket och längs Hjälmsjön: Härliga
uppvisningar av strömstarar (minst 3 ex), grå- och grönsiskor, några sidensvansar
hördes, 4 knipor och en mängd gräsänder i Hjälmsjön. Domherrar, bergfinkar,
gärdsmyg, mesar av olika slag mm. Samt ett skönt senhöstlikt väder.
Namn: Peter o Viktoria

Datum: 28 november 2004
Text: Besök vid Värsjön. Cirka 3/4 av sjön isbelagd, men en stor öppen yta tvärs över
sjön från Slättsjösidan till Landön. Cirka 10 storskrakar, och, de var kvar, 2 småskrakar, några knipor. Igår över Ringåsen, 7 steglitser.
Namn: Björn
Datum: 28 november 2004
Text: Cykling är ett bra sätt att komma nära naturen. Idag runt Hjälmsjön. Vid Prokrami 1 ormvråk och 1 varfågel och vid Bengts gård ca 200 kråkor och 4 starar. Det
måste vara sent för våra trakter?
Namn: Lennart
Datum: 5 december 2004
Text: Exkursionen med vandring runt Svarta- och Vita sjö samlade hela 13 deltagare.
Trots ett inledande lätt regn i den milda västanvinden, blev det en trivsam och
avkopplande vandring. Bl a ett antal livfulla stjärtmesar tillsammans med blåmesar, talgoxar, entitor, nötväcka, kungsfågel mm tillhörde det som fångande vår
uppmärksamhet denna dag. Och så fick vi lite motion och mycket frisk luft.
Namn: Peter m.fl.
Datum: 6 december 2004
Text: Lillgården. Harbäckshult: 20 sidensvansar på besök. Finns fortfarande några äpplen kvar.
Namn: Patric
Datum: 12 december 2004
Text: Vi gick runt Hultasjön i förvinterns grådisiga lugn. När vi ändå var på plats, tog
vi oss med visst besvär även runt Långasjö. På den lilla vattenspegeln låg 7 sångsvanar och en grågås.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 12 december 2004
Text: Tjäderletande i norra delen av kommunen. Hittade spillning från tjädertupp på en
ny lokal där vi inte varit förut. Liten trevlig tallmosse. Besökte också en "säker"
lokal, men även där "bara" spillning. Väldigt tyst i skogen. Korp, större hackspett, domherre, kungsfågel...
Namn: Patric & Rikard
Datum: 13 december 2004
Text: En mindre kommuntur med en öppen Värsjön som första anhalt. Storskrake, ca
90 ex, en honf. salskrake, ett viggpar, 5 sångsvanar, dryga 10 knipor. Vita/Svarta
sjö inget och sedan en tur ut på Långalts myr, som var nästan helt fågeltom! Inte
ens någon korp hördes! Ute på myren hördes endast en större hackspett i kantskogen. Hjelmsjön, 8 knipor i grupp. Detta plus lite mesar, koltrastar, kråkfågel
under färden.
Namn: Björn
Datum: 19 december 2004
Text: Promenad Harbäckshult/Håleryd/Lemmeshult. Sparsamt med fågel. En tofsmes
hördes vid Håleryd. En bergfink och en spillkråka vid Holken. Några små meståg, kungsfåglar i grantopparna. Korp. Ganska kallt var det.

Namn: Patric
Datum: 23 december 2004
Text: En glada över Ljungaskog på e.m.
Namn: Patric
Datum: 24 december 2004
Text: En julaftonsvandring i Västra Ringarp: En orädd nötkråka satte sig i en grantopp
(smalnäbbad, sibirisk?), "leksakstrumpetvisslande" domherrar. I de djupare grantallskogarna: tofsmesar, svartmesar och talltitor. I övrigt någon grå- grönsiskflock, blåmes, talgoxe och t o m någon stjärtmes hördes. God Jul.
Namn: Peter
Datum: 24 december 2004
Text: Mindre korsnäbb över Ringåsen, 1-2 ex.
Namn: Björn
Datum: 25 december 2004
Text: Värsjön, ca 140 storskrakar, en honf salskrake, 2 grågäss. Lärkesholmssjön, en
sångsvan, ca 100 gräsänder.
Namn: Björn
Datum: 25 december 2004
Text: Även vi gick en en lång härlig juldagsvandring - Harbäckshult - Lemmeshult Hängandehult - Björnamossa - Håleryd. Sparsamt med fågel. Några korpar, ormvråk, små meståg. Leksakstrumpetvisslande domherrar. Rådjur.
Namn: Patric & Bo
Datum: 25 december 2004
Text: En lång juldagsvandring runt Hjälmsjön mm: vackra gråsiskor, helt orädda på
metersavstånd, flock på 15-20 ex. Grönfinkar, bergfinkar, stenknäckar, mesar av
olika slag, ormvråk, sparvhök och lite till.
Namn: Peter o Viktoria
Datum: 27 december 2004
Text: Lång promenad i skogen. Lönsjöholm - Långalts myr - Karsatorp. Förutom meståg, kungsfågel och korp även en mindre hackspettshona. Tjäderspillning på
grusväg.
Namn: Patric
Datum: 28 december 2004
Text: Härligt med domherre runt fågelbordet. 17 ex. den 23:e. Har sett ca 25 ex. samtidigt i kvarteret sen dess. Lite annat de sista dagarna. 6 ex. stenknäck över Örkelljunga d. 25:e, och 2 ex. här hemma d. 26:e. Samma dag under en halkig tur på två
hjul, 1 ex. ormvråk i Skogen och vid Svinstorp ca 200 ex. bergfink. Idag 6 ex.
sångsvan i Jälla sjö, samt 1 ex. varfågel i Lärkesholm.
Namn: Lennart
Datum: 30 december 2004
Text: Vinterfågelräkning för 10:e året i rad (jubileum?) i Lönsjöholm. Endast en
sträckande flock, 11 st domherrar, på hela rundan. Gröngöling 1 ex sydost om
Lönnsjön. Här fanns även en flock om 13 st stjärtmesar, vilka dock hamnade

utanför taxeringsprotokollet. 1 gärdsmyg knattrade på i vassen vid Gårdsjön (i
Järnbläst). 1 talltita vid Vemmentorp. I övrigt mest de vanliga vinterfåglarna.
Namn: Tony

