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Datum: 1 januari 2005
Text: Vi önskar liksom Lennart alla Örkelljungas naturvänner ett gott nytt år! Lönsjöholm: ormvråk 1 ex, sparvhök 1 ex, varfågel 1 ex, björktrast 25 ex. Träffade sedan på Björn och Johan vid Värsjön och njöt storskrakar och salskrakhonan tillsammans med dem. Vid Pinnån bakom landisbanan sågs avslutningsvis en strömstare.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 1 januari 2005
Text: Gott Nytt År alla Örkelljunga Natur-vänner. Så hoppas vi alla på ett upplevelserikt år i naturen med dess rikedom. Här hemmavid sågs på årets första dag, domherre, entita, grönsiska, talgoxe, blåmes, stenknäck, skata. På en tur runt Hjälmsjön, ormvråk, gröngöling, gräsand och storskarv.
Namn: Lennart
Datum: 1 januari 2005
Text: Värsjön på em. tillsammans med Johan. Ca 40 storskrakar, 3 vigg, en honf salskrake. Fedingesjön, ca 80 gräsänder, en storskarv, på flygfältet en varfågel.
Namn: Björn
Datum: 2 januari 2005
Text: Hjelmsjön, en storskarv.
Namn: Björn
Datum: 2 januari 2005
Text: Harbäckshult: glada 1 ex.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 3 januari 2005
Text: Tog en snabbtitt vid Flinka sjö. Där fanns 5 grågäss, 1 gråhäger och 1 kniphane. I
övrigt helt lugnt på fågelfronten.
Namn: Lennart
Datum: 4 januari 2005
Text: Vinterfågeltaxering i ett väder som inte var bra för sådant! Mulet, tidvis duggregn, hård byig SV vind, kasst alltså. Hade endast 20 arter mot brukligt runt 30!
Så ingen bra tur. Glada hade jag 2 ex, 2 sångsvanar i Flinka sjö, en häger också
där.
Namn: Björn
Datum: 6 januari 2005
Text: Johan o jag till Värsjön. Guppig sjö i den sydvästliga vinden. Ca 50 storskrakar, 3
vigg, knipor. Jälla sjö, ca 40 sångsvanar.
Namn: Björn
Datum: 7 januari 2005
Text: Harbäckshult: när jag var ute och inspekterade förödelsen efter stormen sträckte
en forsärla över. 20 gråsiskor hemma.
Namn: Patric

Datum: 15 januari 2005
Text: Sidensvansar kvar, 2 ex här hemma.
Namn: Björn
Datum: 15 januari 2005
Text: Harbäckshult: 2 ex sidensvans här också.
Namn: Rikard
Datum: 16 januari 2005
Text: Värsjön. Ca 100 storskrakar, en salskrakhona, 9 vigg, en storskarv.
Namn: Björn
Datum: 23 januari 2005
Text: Flåssmyr på fm. Tyst i markerna, idag lite under noll. Två korpar, en mindre
korsnäbb och ett gäng på cirka 10 kungsfåglar i furet.
Namn: Björn
Datum: 24 januari 2005
Text: Det är som Björn säger ganska tyst i markerna, men vid Holken Håleryd, hördes
åtminstone minst två tofsmesar och en talltita. Kungsfåglar och enstaka domherrar. Flera ormvråkar, en häger.
Namn: Patric
Datum: 29 januari 2005
Text: Åsljunga trädgård: 1 ex av kontinental stjärtmes och 6 ex "vanlig" stjärtmes.
Namn: Seth
Datum: 29 januari 2005
Text: Också vi på en fin promenad. Runt Lärkesholmssjön. Inte mycket fågel, men 1
trädkrypare, 1 kungsfågel och 3 stjärtmesar. Här hemma vid fågelbordet 1 ringduva.
Namn: Lennart & Margit
Datum: 29 januari 2005
Text: Härlig vintertur. Lite mer fåglar än senaste rundorna. Talltita vid Håleryd, spillkråka vid Holken. Tiotal stjärtmesar och 2 rödhakar vid rakbanan. Häger, 2 glador, 4-5 ormvråkar m.m.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 30 januari 2005
Text: Hade orkanen eller de i somras betande kreaturen gått åt vår koja som ibland användes av oss tidiga vårmornar? Nej, den var helt okej. Talltita där och även 4
tuppar som stack när jag dök upp.
Namn: Björn
Datum: 31 januari 2005
Text: Hoho. Ropande kattuggla i trädgården ikväll 21:45. Intressant, för jag satte upp
en holk för en månad sen. Hoppas på häckning!
Namn: Lennart
Datum: 31 januari 2005

Text: Stivelsmosse: varfågel 1 ex. Mesar med vårkänslor.
Namn: Patric
Datum: 1 februari 2005
Text: Koltrasten sjöng lite trevande och försiktigt.
Namn: Björn
Datum: 3 februari 2005
Text: Svartmesen vevade på med sin sång från ännu kvarstående granar. Koltrasten
svepte iväg och rödhaken smet bak knuten.
Namn: Janne
Datum: 3 februari 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: väcktes av ropande kattuggla i trädgården 5.50.
Namn: Patric
Datum: 6 februari 2005
Text: Kolla tjädermiljö i Värsjötrakten. Inga större nedblåsningar av tallar på fastmarksholmar. Spillkråka, korp. Annars en timmes körning i stormens spår: Lärkesholm, Slättsjö, Sjöholma, Porkenahult, Smedhult, Snapperup, Åsljunga...
Ibland ganska mycket 30-40 årig gran som fallit – och ... Fina gärdsmyglokaler
framskapade! Puuh.
Namn: Janne
Datum: 6 februari 2005
Text: Vid Håleryd fanns också en osedvanligt stor flock med koltrasthannar! 7-8 ex
minst. Hemma hördes två ropande kattugglor på kvällen.
Namn: Patric
Datum: 6 februari 2005
Text: Lite februarivårkänslor börjar att märkas bland fåglarna: gröngöling ropar så
smått dagtid och en kattuggla kvälls- och nattetid hemma i Harbäckshult. Runt
Lärkesholmssjön: ganska stor flock bergfinkar och en osedvanligt stor samling
koltrasthanar på en och samma plats - nog 10 st.
Namn: Peter
Datum: 8 februari 2005
Text: Ugglespel också här. Igår kväll 21:45 en lång stund och sen på natten vid 01:30.
Idag passerade vi på E4 vid Eket och där låg minst 2 knipor i Pinnån.
Namn: Lennart
Datum: 10 februari 2005
Text: Nja, vid Araslövssjöns växlande omnejd, tillsammans med Jan och Josefin. Siska, glada, trast. Hasselhängen.
Namn: Janne
Datum: 13 februari 2005
Text: Inställd exkursion, men ett antal ormvråkar och en fjällvråk hade inte ställt in
flyguppvisningar över Harbäckshult - Håleryd. Och en stor flock stjärtmesar
(bortåt 20 ex), Klippebygget. Grönfinkar visade upp vårkänsliga sångflykter.
Namn: Peter

Datum: 13 februari 2005
Text: Miniobs - två ringduvor i tung kontrast till den vita snön. Intill den plogade grusvägen.
Namn: Janne
Datum: 13 februari 2005
Text: Dagens exkursion till bl. a. Tosteberga sköt vi upp! Väderbetingelserna var inte
de bästa för skådning. Vi får se om det blir en annan söndag, så hör av er om Ni
är intresserade.
Namn: Björn
Datum: 12 februari 2005
Text: Viktoria såg en morkulla flyga över Harbäckshult och igår såg jag en nötkråka
vid ett fågelbord i Hjälmsjö.
Namn: Eva
Datum: 18 februari 2005
Text: Min granne, Stig Troedsson, har i sin dagbok hittat fram att han såg en ensam stare vid fågelbordet redan den 18 februari. På tal om 1:a obs...?
Namn: Janne
Datum: 19 februari 2005
Text: Kniphanne i dammen vid skolhemmet. Nästan vårkänslor ibland.
Namn: Janne
Datum: 19 februari 2005
Text: En glada gled over backen vid Vanåsfors kl.14.20
Namn: Per S
Datum: 20 februari 2005
Text: En promenad längs Pinnån: 3 strömstare och mitt emot Engens en spillkråka,
hona.
Namn: Lennart
Datum: 20 februari 2005
Text: Håleryd: 8 mindre korsnäbbar. Klippebygget: ett rejält meståg. Säkert 30 talgoxe/blåmes, några talltitor, svartmesar, trädkrypare, stjärtmesar, och större hackspettar.
Namn: Patric
Datum: 24 februari 2005
Text: Spanat av Pinnån, mellan "Engens" och Brukets kvarn, idag igen på em. Strömstare 5 säkra, troligen 6 st. Vid ett tillfälle 3 st i samma blickfång varav 2 på
samma sten i forsen, härligt.
Namn: Lennart
Datum: 25 februari 2005
Text: Lång och MYCKET ansträngande tur på Bredemosse, Västrarp. Inga skogshöns
men väl älgko med kalv. Några meståg med bl.a. flera tofsmesar. Stjärtmesar och
tofsmes i Lönnhässle. Glada i Eket.
Namn: Patric

Datum: 25 februari 2005
Text: Kattugglan ropar från två håll, Harbäckshult - Klippebygget. Räven ylar samtidigt (23-tiden).
Namn: Peter
Datum: 25 februari 2005
Text: Johan o undertecknad på nattlig ugglekoll före och efter midnatt i VärsjöSlättsjöområdet. Resultatet blev 0 ugglor. Själv var jag ute på Långalts myr dagen efter, spillkråka i randskogen, nötväcka, bo/bergfink i liten grupp drog över.
Namn: Björn
Datum: 26 februari 2005
Text: Vi var på besök i vår kära hemkommun och tittade på fåglarna vid fågelbordet
hos min pappa Sven Svensson i Skånes Fagerhult, där såg vi tre stycken fina
stenknäckar, det var en trevlig syn!
Namn: Josefin och Jan
Datum: 26 februari 2005
Text: Det är mycket sällan att jag ser fåglar här som jag aldrig sett förut. I dag hände
dtt: en Stenknäck i Sjöhultet strax ovanför backen när man kommer från Hultasjöhållet. Vilken tur!
Namn: Jesper Linell
Datum: 28 februari 2005
Text: Min andra Stenknäck-obs någonsin blev ved fågelbordet på egen tomt i Höjaholm i morse (hona). Jamen, det börjar ju närmast bli trivialt.
Namn: Jesper Linell
Datum: 3 mars 2005
Text: Mindre hackspett föreläsning i Utbildningscentrum med forskaren Ola Olsson.
Eller ska fågeln istället kallas småspett, som Ola vill. Arten gynnas av lövskogar,
gärna då ädellöv. Stora revir, speciellt vinterreviren. Både hane och hona ropar
flitigt på våren och har var sitt sovhål, nattkvarter. "Nattar" sig redan innan
skymningen. Äggen läggs i hanens sovhål. Detta och mycket mer avhandlades.
Ett 15-tal intresserade ornitologer visade sitt engagemang med olikartade frågor
och kommentarer.
Namn: Janne
Datum: 4-5 mars 2005
Text: En liten tur utanför kommunen. Ett antal timmars strandängsvandringar. Flera kul
fågelobsar i strålande vårsol, Vejbystrand - Lervik - mot Grytskären: en tretåig
mås, liten flock vinterhämplingar, 2 snösparvar, 1 skärpiplärka, många ängspip.
Och minsann en svartkråka bland en stor flock grå samt några råkor. Sågs på nära
håll. Mycket rödbenor o kärrsnäppor. Gravänder, bläsänder, krickor mm. Några
starar o lärkor dessutom. Nu är våren riktigt på gång!
Namn: Peter
Datum: 5 mars 2005
Text: Härligt väder! Dock sparsamt med fågelobservationer på vår vanliga runda upp
om Holken, Håleryd. 13 arter! Minst 3 olika ormvråkar, två rödhakar och sjungande kungsfågel kan väl nämnas...
Namn: Patric, Rikard, Kevin

Datum: 6 mars 2005
Text: Stilla var det, alldeles klart var det, men ingen måne. Ska det ha någon betydelse?
Tillsammans med Johan vid 23-snåret var vi bl. a. i Lärkesholm, Slättsjö, Värsjö.
Inte en endaste uggla hördes, vi gav upp en längre runda. Bara en räv hördes.
Namn: Björn
Datum: 6 mars 2005
Text: Gick en runda om Skogen och fick förutom det vanliga som; Större hackspett,
nötskrika, korp, kungsfågel, röd glada, stjärtmes, trädkrypare, se två gråtrutar dra
åt öster på hög höjd.
Namn: Lennart
Datum: 6 mars 2005
Text: Var ute på Smörmyr på em., och placerade bland annat en ny loggbokslåda i orrkojan. Orrarna hade lämnat spår efter sig på spelplatsen, verkade som spel och
lek pågår. Sjungande entita och inte mycket mer.
Namn: Björn
Datum: 7 mars 2005
Text: Harbäckshult: gröngöling 1 ropande.
Namn: Patric
Datum: 9 mars 2005
Text: Vårkänslor slår emellanåt igenom för vissa fågelindivider. Sång och sångaktiga
läten från nötväcka, trädkrypare, blåmes, talgoxe. En korp klunka lite envetet och
en ormvråk satt i beteskanten.
Namn: Janne
Datum: 10 mars 2005
Text: Vid fågelbordet hade jag idag en ätande trädkrypare, vilket inte observerats av
mig tidigare här på Ekorrstigen. Sång av arten i träden runt omkring är däremot
förekommande på våren.
Namn: Björn
Datum: 11 mars 2005
Text: Även här har vi haft trädkrypare vid fågelbordet, mest på marken under, de sista
fjorton dagarna. Jag har försökt utforska om det skulle kunna vara en trägårdsträdkrypare och anar att det kan vara så? Men osvuret är bäst.
Namn: Lennart
Datum: 13 mars 2005
Text: Glömt nämna att två grågäss gjorde flygande vårkoll över Ö Ringarp för ca 4 dagar sedan. Kråkriksdag på Hjälmsjöns is och snö.
Namn: Janne
Datum: 16 mars 2005
Text: Var nyfiken på hur det ser ut vid Flinka sjö vårens först riktiga tövädersdag. Gick
in från grytåsahållet och möttes av två grågäss på flykt. Uppkommen i tornet blev
jag förvånad över att se 2 tranor, på den av smältvatten färgade isen, i sällskap av
6 grågäss. I inloppet låg 8 gräsänder och 1 kniphane. En timma senare när jag
kom förbi Nilssons ängar stod tranorna där. Det är vår!

Namn: Lennart
Datum: 17 mars 2005
Text: Harbäckshult: och nu när jag kom hem från jobbet hälsades jag av två starar.
Namn: Patric
Datum: 17 mars 2005
Text: Jo, mildheten, blötheten är visst här. Ett tag. Skogsduvan hoade på sitt säregna
sätt från boträd nära Lasapellas (Östra Ringarp). Och visst hördes ett par lärkor
dra förbi.
Namn: Janne
Datum: 18 mars 2005
Text: Jag trodde jag var först, men.. I alla fall 3 starar i Åsljunga.
Namn: Björn
Datum: 18 mars
Text: Margit och jag körde in liten runda om Sonnarp, Hultasjön, Höjaholm, Krångelbygget, Bosjöholm 23.15‒00.15, men ingen uggla hördes. Så tyst!?
Namn: Lennart
Datum: 19 mars 2005
Text: Starar både i och vid holkarna i Ekholm, 8 ex, 2 grågäss flög över. Från kl. 22.45.
och över midnatt åkte Johan och hans pappa på ugglekoll. Värsjön runt, Sällerås,
Krångelbygget, Höjaholm, bl.a. Vädret klart, stilla, ca 8 minus. Vem har skrämt
alla ugglor?
Namn: Björn
Datum: 20 mars 2005
Text: Obsarna är gjorda i Harbäckshult, såg även en vadare som jag inte kunde artbestämma.
Namn: Niklas Kronkvist
Datum: 20 mars 2005
Text: 6 ex Trana 1 ex Röd Glada 2 ex Ormvråk
Namn: Niklas Kronkvist
Datum: 20 mars 2005
Text: Några timmars traskande i tjädermarkerna. Kyligt men soligt. Cigarröken steg
mot skyn under fikapausen. Tjädrarna fanns där säker någonstans, men blev aldrig synliga denna dag, däremot tuvullens begynnande vårblomning. Spillkråkan
ropade. Någon blåmes, svartmes och kungsfågel. Annars ganska tyst denna vårdagjämningsdag.
Namn: Janne, Peter
Datum: 20 mars 2005
Text: Flinka sjö tillsammans med sonen. En vackert sjungande entita på åsen, blåmesar
i vassen, sjungande trädkrypare, grågäss hördes. Och faktiskt 3 tofsvipor vid
Flinkagården. Vaken i Hjelmsjön i Östra Spång, 4 storskrakar, 2 knipor, 7 kanadagäss.
Namn: Björn

Datum: 20 mars 2005
Text: Ett solbadande Spångabyggetängen besöktes på förmiddagen. Tjock skare att gå
på, rinnande, porlande, kluckande vatten - i bäckfåran och tvärande uppifrån blåtåtelsluttningen. Som redan Eva m fl konstaterat så har två tallar blåst ner, fast åt
helt olika väderstreck. Arbete den 28:e, en fortfarande snöig fagningsdag? Ett
knappt trettiotal grågäss flög förbi åt öster. En ormvråk skrek till... nja, det var en
härmande nötskrika, minsann. Blev nästan lurad. I Hjälmsjön två skrattmåsar
som kollar kring Abborrgrundet
Namn: Janne
Datum: 21 mars 2005
Text: Någon, några tranor sträckte lågt i Ringarp, såg inte. Ett 60-tal kanadagäss drog
österut över Hjälmsjön vid 17-tiden. Fyra grågäss.
Namn: Janne
Datum: 22 mars 2005
Text: Tack vare Margits skarpa ögon kunde vi obsa mindre hackspett här på G:a Hallandsvägen i morse. Strax innan hade en större h. varit på fågelmaten. Senare en
sparvhök på besök och 2 st storskarv på sträck. Under em. cykling noterade jag
första taltrasten, 60-talet tranor, spillkråka, gröngöling, knippar, turkduva 2 st.
Namn: Lennart
Datum: 22 mars 2005
Text: Koltrasten sjunger flöjtstarkt både på morgon, middag och kväll. När den får för
sig. Även idag drog några tranor i luftrummet. Messång. Vad ugglorna håller på
med? Tja...
Namn: Janne
Datum: 23 mars 2005
Text: Holkrensning i Östra Ringarp. Lite koltrastsång mot kvällen till, någon svartmes,
talgoxe och Janne! Trana, 8 ex, sträckte över när vi talades vid.
Namn: Björn
Datum: 23 mars 2005
Text: Flyttfåglarna kommer! Idag sjungande järnsparv hemmavid, sånglärkor på sträck.
Namn: Björn
Datum: 24 mars 2005
Text: Dimmig morgon, finkarna riktig konsert, bofinkar sjöng så där försiktigt, även
bergfinkar låtade.
Namn: Janne
Datum: 25 mars 2005
Text:
Östra Spångvaken i Hjelmsjön. En sångsvan, ca 20 storskrakar, 6-8 knipor, i
skogen varnande taltrast. På isen ute vid grundet, en tofsvipa, en grågås, 20
skrattmåsar, 4 fiskmåsar och ett 50-tal kråkor spridda ute på isen.
Namn: Björn
Datum: 25 mars 2005
Text: Flinka sjö vid 13-tiden: 30-tal grågäss, 10-tal kanadagäss, två knipor, gräsänder;
dessutom sjungande sävsparv, bofink, trädkrypare, blåmes; korp, gråsiska, orm-

vråk, duvor. Och ganska ljudliga automobiler. Vid Hjälmsjön flög i morse ca 12
sångsvanar i tjusig vithet mot en gråblåaktig is; 30-40 skrattmåsar.
Namn: Janne
Datum: 25 mars 2005
Text: En järnsparv äter på marken under fågelbordet.
Namn: Eva
Datum: 25 mars 2005
Text: Tranorna (ett par) har kommit til Höjaholm och trumpetade i morgondimman.
Och kattugglan hördes i natt.
Namn: Jesper Linell
Datum: 25 mars 2005
Text: Äntligen! Klockan fem i morse ropade en kattuggla hemma hos mig i Västra
Spång. Och nu precis kl 8.30 sträckte tolv tranor häröver.
Namn: Eva
Datum: 26 mars 2005
Text: Gick lite på atlasrutan i Lärkesholm, Kjällstorp. Stararna är härliga med sin sång,
fin sång av dubbeltrast, mesar, grönsiska, tranor drog norrut, en sångsvan åt
andra hållet, gröngöling sjöng mm. Härligt i vårsolen!
Namn: Björn
Datum: 26 mars 2005
Text: Fjärilar fladdra fram lågt över Hjälmsjöisen - fast visade sig vara lätta fjolårslöv
som åkte snålskjuts i den svaga vinden från andra sidan sjön. Spindlarna ryckte
till... pga mina stöveltramp eller kanske pga. värmen från långresta solstrålar.
Måsarna känner sig genast på hemmaplan, attack mot grårockarna.
Namn: Janne
Datum: 27 mars 2005
Text: Flinka sjö på kvällen efter en solig dag och en sol som nu försvinner i väster. 27
gräsänder, 3 knipor, 3 krickor, 5 storskrakar, 4 hanar, tranorna hörs och ropade
till 14 artfränder som drog åt norr, en skogssnäppa och kanske en sädesärlas
flyktläte, som hördes 2-3 gånger.
Namn: Björn
Datum: 27 mars 2005
Text: Fin morgon vid Långasjö, sol och stilla (utom bullret från E4): två tranor i vassen; korp; gråkrake; stare; ringduva; koltrast (flock om 8); dubbeltrast (flock om
minst 20); sångsvan (2); fasan; björktrast. Och grågäss lite överallt. När skall
bruna kärrhöken komma?
Namn: Jesper Linell
Datum: 28 mars 2005
Text: Hjelmsjön på kvällen, som ännu var isbelagd, förutom en öppen yta runt grundet.
I denna vak låg det 31 storskrakar, på isen runtomkring satt det 80 grårockar.
Och, längs strandkanten vid f.d. Bengts Gård, flög min första sädesärla förbi.
Namn: Björn
Datum: 28 mars 2005

Text:

Vi var hos Sven Svensson och skådade i Skånes Fagerhult vid Fedingesjön, vi
såg en fin blå kärrhökshona som gled över ängen. Vid Åsljungasjön tidigare idag
hörde vi gransångaren sjunga salt-sill. Det ni!
Namn: Josefin, Jan, Sven
Datum: 28 mars 2005
Text: "Fagningsdag" uppe i Spångabygget. Två stormfällda tallar itudelades och bars
upp till väg intill. Grenar, framförallt smågrenar, rensades från ängen. Snö i
mindre partier ännu kvar, översilande vatten tvärar blåtåtelsluttningen. En skön,
solig förmiddag med ett gemytligt gäng "fagare" - nämligen fem personer, plus
en kvalificerad inspektör
Namn: ÖN
Datum: 28 mars 2005
Text: Fiskgjuse set over Attarp 3 gange inden for de sidste par dage. Hvor ligger
Smörmyr??, jeg vil gerne se orre næste gang jeg er i mit sommerhus i Örkelljunga. Jeg er en dansk mand på 36 år som er medlem af NÖ-Skånes fugleklub
samt SKOF og danske DOF. Håber i kan hjælpe mig, jeg vil også gerne vide
hvordan man bedst kommer ind til Stensmyr, uden at forstyrre fuglelivet.
Namn: Henrik Holm-Kjar
Datum: 29 mars 2005
Text: Åkte runt lite i kommunen för att skåda de nyanlända. 6 tofsvipor och 2 tranor i
Höjaholm, sävsparv vid Långasjön och dubbel-, tal-, och rödvingetrastar på flera
lokaler. Däremot hittade jag inga sånglärkor eller sädesärlor. Våren hade kommit
lite längre i Slovakien.
Hade också flera glador, varfågel och spillning från både tjäder och orre. Från tjäder relativt färsk, men ej "tuvullskorvar".
Namn: Patric
Datum: 30 mars 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: lite skådande från tomten när jag kom hem från jobbet.
Ormvråkarna tumlade om i lufthavet. Flera rastande dubbeltrastar och de första
sädesärlorna, 2 st. på sträck. Var det ett gäng storspovar på långt, långt håll?
Namn: Patric
Datum: 31 mars 2005
Text: Den glupska våren har gjort att morkullan "drog" på Ringåsen. Även 2 turkduvor
vid fågelbordet idag. Johan och undertecknad i går kväll ute på ännu en resultatlös ugglerunda. Nu är det nog slut på dessa!
Namn: Björn
Datum: 31 mars 2005
Text: Våren tär allt glupskare på Hjälmsjöns is. I stora vaken uppe i Spång låg (och
stod på isen) 27 graciösa sångsvanar. Ute vid den mindre Abborrgrundvaken
fanns bland vitfågeln ett 10-tal storskrakar. Ganska bra fart på nötväckor, grönfink, mesar m.fl.
Namn: Janne
Datum: 1 april 2005
Text: 9 sångsvanar, 30-tal måsar, tranläte, 3 vipor konstaterar Patric. Men känner sig
djupt akterseglad av Björns alla morkullor mm

Namn: Janne
Datum: 2 april 2005
Text: Tidig morgontur till Flinka sjö. Flera ke-vitt, ke-vitt av uggla vid Ekholm 05:20.
Vid sjön 2 sångsvan, 4 kricka, 2 sävsparv m.m. Jag räknade till 23 korpar i björktoppar andra sidan sjön från tornet sett. Övernattar de på det sättet i stor flock vid
flyttning eller varför så många på ett ställe? De flög sedan ner och gjorde sällskap
med de betande gässen. För andra gången fick jag se en räv på besök. Yster och
lekfull bland småbjörkarna vid sidan om tornet. Lystrad lite på svanarna som
trumpetade när två andra passerade.
Datum: 2 april 2005
Text: Mitt fågelstuderande sker mest utanför kommunens gränser. Men hemma i Harbäckshult: två flitigt sjungande dubbeltrastar och dessutom ett par taltrastar.
Gröngölingpar i ivrigt vårbestyr. Och var det inte också mindre hackspett (eller
småspett, som den kanske bör kallas?!). Dessutom håller spillkråkan och större
hackspetten sina revir i trakterna. Men inga insjöfågelstudier har hunnits med
ännu. Kjell vill påpeka att han och dottern Sylvia observerade en varfågel i Eket
den 19 mars, så är också det rapporterat! Får jag också nämna en pilgrimsfalk,
spektakulärt jagande i Stora Hult (Bjärehalvön) i söndags. Dock utan framgång,
och den jagades dessutom till havs av ivrigt uppvaktande måsfåglar!!
Namn: Peter
Datum: 2 april 2005
Text: Hela förmiddagen har här varit en stor flock rödvingetrastar i skogen utanför mitt
i Västra Spång. Det går inte att räkna dem men det är inte bara tio tjugo stycken
utan betydligt fler.
Namn: Eva
Datum: 2 april 2005
Text: Vårlördag. Isen snart bortsmält från Hjälmsjön. Rör på sig bland fåglarna. 5 kanadagäss, sångsvanar drar bort, ett 25-tal bläsänder (är det väl), några storskrakar,
en storskarv, 1 skäggdopping, olika måsar. Trädkrypare, tofsmes, nötväcka.
Namn: Janne
Datum: 2 april 2005
Text: Förmiddag vid Lönnsjön och runt där omkring. Härlig tidig vårmorgon med en
väldig fart på en del arter. Nötväckor, grönfinkar, trastar, en spillkråka, trädkrypare och skogsduva hörde till dessa. Sångsvan, 27 ex åt NO, sånglärkor på sträck,
tranor ljöd. Hjelmsjön nu nästan uppe. En skäggdopping där, och i en blandad
flock änder på cirka 60 individer, cirka 8 vigg, ca 40 bläsänder och ca 15 krickor.
Kanadagås 7 ex också där, 9 tranor på låg höjd drog västerut.
Namn: Björn
Datum: 3 april 2005
Text: På övningstur med bil, med Johanna bak ratten! Då gjorde vi en kvällstur till
Värsjön. De 2 paren salskrakar var där, endast 2 storlommar syntes till, grågäss
på skilda håll i sjön, någon storskrake, knipor, och faktiskt ett stjärtandspar!! Det
var länge sedan vi hade denna art här.
Namn: Björn och Johanna
Datum: 3 april 2005

Text:

Våren framskrider. Stenskvättorna är snart på väg till kommunen. Flera observerades på Bjärehalvön i dag.
Namn: Peter
Datum: 3 april 2005
Text: Värsjön. Mitt på dagen. Enstaka storlomläte skapade stämning. Vid denna sjö
hörs knappt någon biltung E4:a - vilken skön lyx. Dock motorsåg. Dessutom 20tal storskrak, några salskrakar, aktiva kniphannar. Sädesärla, sånglärka. Mest fascinerande var nog studiet av 20-40 sandbin. Några honor urskiljdes bland de mer
gråaktiga hannarna. Honorna, som var gulbruna (rödbruna) på mellankroppen,
grävde ut hål i den sandaktiga marken nära sjöstranden. Ofta uppvaktade av ivriga hannar. Den art det var frågan om är kanske Andrena varians, en art som lever
solitärt, men kan ha sina bogångar koloniartat.
Namn: Janne
Namn: Lennart
Datum: 3 april 2005
Text: Skedandsparet kvar, 40-tal skrattmåsar, 2 skäggdoppingar, sävsparvshona vid
Bengts Gård. Hjelmsjön alltså. Storskrakhane i Landisbanan.
Namn: Björn
Datum: 3 april 2005
Text: Härlig morgon i skogen. Många arter sjöng, men särskilt märktes den röststarke
gärdsmygen. Mellan 06.00 och 06.20 sågs fyra sträck med sammanlagt ca 240
ejdrar över Karsatorp. Flög lågt, knorrande. Inga orrar på Skrikamyren, men en
solospelande på Långalts myr. Vid Långasjön kunde en hane av mindre hackspett
avnjutas till kaffet. Både trummade och ropade. Ingen brunhök syntes till. Dagens tjusigaste observation gjordes i södra delen av Värsjön där 5 salskakar, 3
hanar och 2 honor, låg och dök vid iskanten. Även 5 storlommar på plats. Fortsatte till Lärkesholmssjöarna där 40 bläsänder, 3 storskarvar och 1 par skogssnäppa
noterades. Till sist ett stopp vid Hjälmsjön där bl.a. ett skedandspar sågs. Låg vid
grundet. Igår, 2 april noterades 1 fjällvråk och 1 steglits på sträck i Harbäckshult.
Sånglärka, ängspiplärka, många sädesärlor. I mörkret, ca 21:30 tror jag det var
bläsgäss som hördes sträcka över. Men vågar inte säga helt säkert.
Namn: Patric
Datum: 4 april 2005
Text: Harbäckshult: nattsträckande sjöorrar 22.00.
Namn: Patric
Datum: 4 april 2005
Text: 9 sångsvanar paraderar vid Abborrgrundet. Korpparet vrider sig kring sin egen
axel.
Namn: Janne
Datum: 5/4 april 2005
Text: Stensmyr, 06.00: troligen 2 spelande orrar ute på myren. De ackompanjerades av
bl.a. tranrop, skogssnäppespel och Värsjöns storlommar. Storlommarna räknades
sedan till 8 ex. Över Hjälmsjö sträckte ca 150 resp. 120 ejdrar kl 09.00.
Namn: Patric & Eva
Datum: 5 april 2005

Text:

Eket 16:30-17:10. Trodde kanske inte att det skulle vara så stor chans att få se
ringtrasten i Eket, men den var minsann kvar. Skrämde den direkt bakom idrottshallen. Höll sig sedan i buskaget vid beteshagen intill. En kort stund exponerade
den sig fint på stengärdet där. Tack för den obsen Lennart och Margit! Tidigast
fyndet i kommunen. 1998 sågs en ringtrast en dag senare, 6 april, vid Lillgården,
Harbäckshult.
Namn: Patric
Datum: 5 april 2005
Text: Nja, lite si och så med fågelsången, fast svartmesen trogen sin visa. Bofinkdrillar.
Ville kolla om skogsduvan fanns i sitt boträd i den stora boken mot Lasapellas
till; knacka försiktigt och ut den visade sig. Drog mig tillbaks.
Namn: Janne
Datum: 5 april 2005
Text: Fin första obs för oss. Ringtrast hane, tillsamman med andra trastar på bollplanen
vid Ekets skola 11:30. Härligt!!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 6 april 2005
Text: Mindre hackspettshanen som varit i grannskapet sista tiden hittade jag död på
marken idag, tråkigt. Det låg lite dun runt om, så någon har varit och hackat på
den. Den var väldigt lätt och mager. I em. har Kjell och jag lagt ny spång över
bäcken mot Flinkatornet, så nu kan man gå torrskodd över i alla väder. På väg
därifrån flög två tranor mot Ekholm. När jag körde hem, gick två råkor vid kvarteret Hagtornet, strax intill där Kjell bor. Undrar om det var de som tagit fågelmat
som Kjell och hans fru hängt ut?
Namn: Lennart
Datum: 7 april 2005
Text: Tur igen. Vi anlände till Hjälmsjön kl 17.00 och 17.05 lyfte stjärtänderna och
lämnade sjön. I övrigt skäggdopping 3 ex, kricka 2 ex, knipa 6 ex, skrattmås 8 ex.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 7 april 2005
Text: Hjelmsjön, ett stjärtandspar, ett krickpar. Stjärtänderna väller in! Vid Långasjö,
Spelande enkelbeckasiner, 3 tranor, kort sångstrof av en gransångare, överflygande sånglärka, dessa grågäss hörs, fin "go" i alla rödhakar efter nattens regn,
liksom hos trastarna. Värsjön, 5 storlommar, 2 sångsvanar, grågäss på skilda håll
i sjön, 11 vigg mm. I Lärkesholmssjön, en storskarv. Detta och lite till denna
morgon.
Namn: Björn
Datum: 8 april 2005
Text: Eva har visst sett som sin uppgift att motionera föreningens "skogshönsgrupp".
Denna gång var det jag som "tvingades" upp i arla morgon. Till Fäje myr, borta i
Röke. Skogssnäppa, tranor, dubbeltrast, taltrast, tofsmes, talltita, järnsparvar och
framförallt fint sångflygande ängspiplärkor. Men någon orre hördes inte, fast
sparsamt med spillning från i vinter och något från senare tid. Dessutom hade vi
nöjet av att hitta tre stycken "tuvullspillningskorvar". Alltså riktigt färsk tjäderspillning. Skrämde dock inte upp någon. Kort stopp vid Värsjön: ropande, still-

samma storlommar, ljudvibrerande kniphanevingar, sångsvanpar, kanadagås,
grågås och ropande skogsduva. Skön morgon, förmiddag,
Namn: Janne (och Eva)
Datum: 9 april 2005
Text: Härligt, ljudligt sjöorresträck runt 23-tiden över Harbäckshult. Hördes i flera omgångar. Eftermiddagsvandring runt Lärkesholmssjöarna: 1 skäggdopping o ca 10
knipor. Annars ganska sparsamt med fågel. Grönsiskeflockar, gärdsmygsång och
på vägen vandrande tordyvlar. Hjälmsjön vid 18.30-tiden: storskrakpar och ett
antal skratt/fiskmåsar.
Namn: Peter
Datum: 9 april 2005
Text: Idag blev det minsann en tjädertupp. Och 2 älgar. Besökte ett flertal lokaler brunhökspar och enkelbeckasin vid Långasjön, 8 tofsvipor vid Björnholm, storlomspar och fiskgjuse i Köphultasjön m.m. m.m.
Namn: Patric
Datum: 9 april 2005
Text: Varit i Örebro i helgen och gjort stopp vid Tysslingen. Inte mycket svan men en
kejsargås (trolig parkrymling), roligt ändå. Besökte Kvismaren också där det var
större artrikedom. Fina obslokaler värda ett besök.
Namn: Lennart
Datum: 10 april 2005
Text: Mossvandring öster om kommungränsen, Hässleholms kommun. Tuvullsblommorna börjar alltmer visa upp sig. Hitta avknipsade sådana på några håll, även
avlevererade tjäderspillningskorvar. Fina tofsmesar, ovanligt tydligt sjungande
grönsiska. Älgar pulsade framför oss. Kvicka skogsödlor. Omkullvräkta barrträd.
Visst är det spännande att vistas i vårens mossiga värld.
Namn: Peter, Patric, Janne
Datum: 10 april 2005
Text: Gjorde en morgontur till ett flertal lokaler. Hjelmsjön - Långalts myr - VärsjönLärkesholmssjön-St Kjellstorp. Inget uppseendeväckande i obsväg. Orrtuppen på
Långalts myr spelade i samma talltopp som i fjol, ca 50 skrattmås i Hjelmsjön, 7
storlommar i Värsjön där 2 inte var sams i en grupp på 3 ex, en storskarv sträckte
över Stora Kjällstorp, skogsduva Långalt, mm mm.
Namn: Björn
Datum: 10 april 2005
Text: Värsjön med Allan G & Petra Th. Emellanåt ropande lommar, 10 vigg och 1
brunandshane i formation, 4 sångsvanar mm. Småkyligt när inte solen värmde
våra kroppar.
Namn: Janne m. fl.
Datum: 11 april 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: förväntade mig en sparvhök när ängspiplärkor, sädesärlor, bo- och grönfinkar revs upp från hagarna, men fick istället se en stenfalkshane pila förbi mig på bara några meters avstånd. Även om det gick undan var det
en häftig obs. I övrigt mest 1 ex av allt - glada 1 ex, ormvråk 1 ex, sparvhök 1 ex,

trana 1 ex, storskarv 1 ex mot V och med bomaterial i näbben (sic!), stenknäck 1
ex...
Igår brun kärrhök 1 hona mot N. Orre 1-2 tuppar i Björnamossa.
Namn: Patric
Datum: 11 april 2005
Text: 1 par storspov på samma plats som ifjol...Grytåsa.
Namn: Seth Nilsson
Datum: 12 april 2005
Text: Cyklade Flinka sjö runt. Br. Nilssons vattensamling hyste ca 20 krickor, minst 7
tofsvipor. Sångsvansparet i sjön, och, honan av brun kärrhök var kommen.
Namn: Björn
Datum: 12 april 2005
Text: En ny mossvandring, denna gång i kommunens sydvästra delar. Hittade ingen
färsk tjäderspillning, men stötte en tupp. Råkade också på en i vintras välutnyttjad sovtall. Marken under nästan täckt av spillning. Fika och cigarr på myrholme.
Härlig tur. Hemma i Harbäckshult hade stenskvättorna kommit. Även 1 sj gransångare.
Namn: Patric & Janne
Datum: 14 april 2005
Text: Hjälmsjön: sjöorre 1 hane, storskarv 2 ex, skrattmås 35 ex.
Namn: Patric
Datum: 14 april 2005
Text: Rörhönan var åter i Prästsjön, även en storskarv.
Namn: Björn
Datum: 15 april 2005
Text: Patric, du inspirerade mig ang. Mindre strandpipare och jag hittade den. På N. industriområdet 2 st. i fint parningsspel. Sedan minst 80 st. Skrattmås i Hjälmsjön
och 1 st. Kanadagås. Där fanns mer, men utan tub inte möjligt att bestämma. I
Landis-pölen 2 st. Storskrake, där honan for runt våldsamt och fick tag i en fisk
som hon svalde hel och sedan blev det parningsspel. Där låg också 2 st. Knipa.
Bakom AG:s ingenting.
Namn: Lennart
Datum: 15 april 2005
Text: Ojdå! Tre "Björnobsar" på samma dag. I denna loggbok, alltså. Händer inte så
ofta. Men åter allvarligen. Efter förmiddagens tuvullspillningar a la tjäder fick jag
motorsåga i skogen hemma ett slag. En mindre hackspett skrek till i en paus. Satt
på gamla hägerbacken (2-3 bon på 1960-talet), numera hygge. Svartmes, järnsparv, bofink, större hackspett. Alla försökte på sitt eget sätt konkurrera med den
kära E4:an i röststyrka. Svartaktig spindel, fjäril fladdrade förbi. Myggiga inslag
vid rotvältorna.
Namn: Janne
Datum: 15 april 2005
Text: Cykeltur till Flinka Sjö via Grytåsa (inga spovar) och sedan vidare till Hjälmsjön.
Inte mycket i fågelväg. Hade hoppats på lövsångare, men det blev bara ett gäng

gransångare. Stenskvätta vid Flinkagården, skogssnäppor spelade över sjön.
Skarv i både Flinka sjö och Hjälmsjön.
Namn: Patric
Datum: 15 april 2005
Text: Jag måste också få berätta. För bara andra gången i mitt liv fick jag se, i Sånnestorp, vid Ryavallen, en mård! Inte ofta alltså.
Namn: Björn
Datum: 15 april 2005
Text: Vattenrallen var även vid Långasjö.
Namn: Björn
Datum: 15 april 2005
Text: Stararna bygger för fullt, nötväckan håller på med mureriarbete, taltrasten sjunger
för fullt. Har en fin en här på Ekorrstigen. Vårmorgon vid Långasjö. Grågässen
var där, nog är de lite tjatiga med sitt kackel, jag tycker det. Minst 5 enkelbeckasiner där, sävsparv-lock, ängspip drog över, och faktiskt sjöng en steglits en stund
här också! Brunhökshanen var här, och från björk- och alkärret ljöd den mindre
hackspetten några gånger.
Namn: Björn
Datum: 16 april 2005
Text: Hej på er era muntergökar! Här i Kristianstad kollar vi på både växter och fåglar.
Blåsippor, vitsippor, gulsippor, vårlök, skogsbingel av det manliga könet, lungört
o ramslök fyller backarna vid norra Lingenäset. Vanlig groda kvackar i dammarna och pungmesar i Karpalund visar upp sig! Årta, rödspov och skärfläcka i sällskap med brushanar vid Isternäset. Nu våras det! Vi ses den 8 maj vid Hammarsjön!
Namn: Josefin och Jan
Datum: 16 april 2005
Text: Tidig morgontur till Flinka sjö. Hög aktivitet bland småfåglarna, mesar m.m. 7 st
Kricka, 2 st Enkelbeckasin, Sångsvansparet, 2 st Sävsparv kunde jag bl. a. obsa.
När jag bestämt mej för att gå, kom den jag väntat på, Brun kärrhökshona, vackert! På väg mot bilen uppfattade jag ett nytt ljud. Jo, det var Lövsångaren 7:47,
fin obs i björktopp på nära håll.
Namn: Lennart
Datum: 16 april 2005
Text: Cyklade Hjelmsjön – Sonnarp - Vemmentorp Östra Tockarp Svinstorp Skogen.
Gott väder! Fåglarna sjöng! Gjusen var tillbaka, Flera rastande ängspip i Tockarp, Ormvråkar i spelflykt, en vacker skogssnäppa i Skogen.
Namn: Björn
Datum: 17 april 2005
Text: Jag var visst lite före min tid då jag skrev 18/4 i förgår. Får jag förresten nämna
att jag sett en för mej ny fågelart idag. Nej det får jag nog inte, men gör det ändå.
Tillsammans med Jan o Josefin beskådat 6 tjusiga fjällgäss i Tosteberga. Också i
flykten med läte då de lyfte. Och mängder med andra fåglar! Och vårväxter...
Namn: Peter (+Jan o Josefin)

Datum: 17 april 2005
Text: En trädpiplärka drillade, ett storspovpar flög spelande över, men var fanns orrarna på Liamossen väster om Fagerhult. Atlasinventering på gång.
Namn: Jörgen Andersson (gm JJ)
Datum: 17 april 2005
Text: Efter resultatlöst gäddfiske i Åsljungasjön åkte vi till Långasjön för att kanske få
höra vattenrall. Det fick vi, men ännu roligare var skäggmesars schvungande i
vassen! Hördes 3-4 gånger. Flera ex. Ska väl vara andra fyndet av arten i kommunen då. 1998 hade Janne och Peter ett gäng vid Flinka sjö. Vid gamla sågverket i Örkelljunga fanns 1 par mindre strandpipare.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 17 april 2005
Text: En solig, skön tassemarksvandring på min atlasruta i Fagerhult. Startade inte förrän 09.20, tillbaks till bilen ca 14.20. Svag vind susade i tallkronorna, men fågelsången nu mitt på dagen var ganska mager. Bofinkar, rödhakar och delvis talgoxar flitigast. En talltita sjöng med sin mer ovanliga drill-snurr. Ett par stjärtmesar,
en del grönsiskor, kungsfågel, gärdsmyg. På öppnare mosseparti: ängspiplärka,
sädesärla, 3 ex mindre strandpipare, 2 ex tofsvipa, 2 ex trana, orrspillning. I slutnare tallkantskog: tjäderns tuvullspillning… och jo, visst fick även turen se tuppen själv på 25 meters håll, uppskrämd. Andra naturinslag: vacker, närgången,
skabbig rödräv, färska älgspår, rådjur, sorgmantel m fl, humlor, grodrom, nedblåst gröngölingsasp. Och ännu kan man fläckvis känna vinterns sista andetag när
man trampar på vissa torvtuvor… känna att isen fortfarande existerar, väl isolerad
av gammal vitmossa.
Namn: Janne
Datum: 18 april 2005
Text: Tittade efter skäggmesarna i Långasjön på f.m. Hördes inget. 3 brunhökar, 2 hanar och 1 hona. Vid utloppet i Hjälmsjön en trummande och ropande mindre
hackspett. Några småskrakar syntes inte till. Lövsångare sjöng på båda lokalerna.
Namn: Patric
Datum: 18 april 2005
Text: Hjälmsjökoll mot kvällningen: mest skrattmåsar och några skäggdoppingar, samt
en överflygande ejderhane.
Namn: Peter
Datum: 19 april 2005
Text: Tidig morgonvandring på Stensmyr, orrtuppar spelade borta vid gylen, när jag
kom tillräckligt nära såg jag att det var två stycken, den ena satt i toppen på en
tall och spelade. Två par grågäss låg i gylen och ett par tranor gick i kanten.
Namn: Eva
Datum: 20 april 2005
Text: Gick efter sparvuggla i norra delen av kommunen. Förra året hade Janne och undertecknad misstänkt ropande sparvuggla här uppe. Inget denna afton i alla fall.
Mycket sjungande rödhakar och en del trastar, först taltrasten och senare på kvällen kom koltrasten igång.
Namn: Björn

Datum: 21 april 2005
Text: Ett storskrakpar drar sig runt kring Hjälmsjöns stränder. Häckningaplaner, måntro. Först idag behagade en lövsångare sjunga för mig. Förresten fin trädkryparsång. Och ett tofsvipepar uppe vid mina åkrar.
Namn: Janne
Datum: 21 april 2005
Text: Liten kvällscykling om Harbäckshult, Håleryd, Lemmeshult. Svalt, blåsigt och
dåligt med fågel, men över åkrarna i Lemmeshult en ivrigt ryttlande Tornfalk.
Namn: Lennart
Datum: 22 april 2005
Text: Besökte Bröna myr i grannkommunen. Inte lätt att komma fram efter stormens
härjningar, men efter det slitet väntade belöningen i form av spelflygande ljungpipare. Skånes sista lokal med arten? En orrtupp bubblade kort (08:45). Hittade
även tuvullspillning från orre, men ingen från den större släktingen. Värsjö: tornfalk 1 ex. Värsjön: 3 par storlom. Långasjön: 1 par brun kärrhök. Hjälmsjön:
storskrake 1 hane och 6 honor, 1 par vigg.
Namn: Patric
Datum: 23 april 2005
Text: Mitt första besök i Flinka sjö för året: en kylslagen och knappast inbjudande lördagskväll. Dock hördes vattenrallens skrik, en brun kärrhökhane flög ner i vassen
och morkullan drog sin kvällsrunda. För övrigt ett par veckor sedan något senast
var antecknat i loggboken! Tänkte just då jag satt i tornet att det snart är 15 år sedan vi byggde detta torn, och så mycket som hunnit förändras på dessa år.
Namn: Peter
Datum: 23 april 2005
Text: Hjelmsjön, 2 krickpar, en storskarv. Värsjön från Sjöholmasidan, 7 lommar sågs,
2 gråtrutar. Fedingesjön, spanade först över flygfältet, inget, i sjön, det roligast
var att gråtrut, fiskmås och skrattmås stod på rad på piren.
Namn: Björn
Datum: 23 april 2005
Text: En koll i kommunens sjöar. Inte så mycket spännande men dock två par ropande
storlommar och ett par bläsänder i Värsjön.
Namn: Eva och Viktoria
Datum: 23 april 2005
Text: Lönsjöholm och Karsatorp: inte så mycket som hördes i skogen - korp, grönsiska,
någon enstaka traststrof, en tofsmes, några trädpiplärkor. Enstaka spillningskorvar efter tjäder. Hoppades på några fjärilar, men det var väl för lite sol. I Fedingesjön rastade en gluttsnäppa. Stod längst ut på udden. Ingen drillsnäppa och inga
lommar.
Namn: Patric
Datum: 23 april 2005
Text: Trevande Svarthättesång på morgonen, både här hemma och vid Ljungaskog. I
dammen där vid skolhemmet ett par Vigg, 2 ex Gransångare, 2 ex Sävsparv och i
Grytåsa hundratals Björktrast på nygödslade fält.
Namn: Lennart

Datum: 24 april 2005
Text: Var på besök hos min pappa i Skånes Fagerhult idag. Vi hörde ett ovanligt läte
som vi kände igen som krossat glas. Senare vid fågelbordet dök en högst trolig
gulhämpling upp och satt i lugn och ro och åt. Den var gul i pannan och ned på
bröstet, näbben var kort och kraftig, fågeln var liten och knubbig som en kanariefågel. När vi lyssnade på lätet på fågelskivan lät det exakt likadant. Peter har lovat att kolla upp saken. Vi fick in den fint i tubkikaren på högst 20 meters avstånd, Ha dé!
Namn: Josefin och Jan
Datum: 24 april 2005
Text: Vandrade med gamla kompisar runt Lärkesholmssjön. Vi stötte på Viktoria vid
ankomsten och såg senare också Drillsnäppa, 2 st i vacker flykt över sjön. Där
fanns också 2 st Storskrake i par, liksom Storlom, ev. 4 st. 3 st Grågås betade på
åkern söder om sjön.
Namn: Lennart med gäng.
Datum: 24 april 2005
Text: Inspirerad av exkursionen åkte jag ut till Bälinge och tittade på mosipporna, där
var tre plantor med sammanlagt fem blommor. Sen tog jag en tur till Ingeborrarp
och beundrade blåsipporna. Viktoria var vid Hjälmsjön idag, där hade hon en
drillsnäppa.
Namn: Eva
Datum: 24 april 2005
Text: Exkursion till Grevie backar. Bättre dag kunde vi inte valt, strålande sol och
vindstilla. Många blommande backsippor, men även andra blommande örter,
bl.a. svalört, vårlök, jordreva, rödplister, gullpudra, skogsbingel, nagelört och
förgätmigej. I fågelväg kunde vi höra steglits, ängspiplärka, trädpiplärka, gransångare, entita gärdsmyg, lövsångare och grönsiska. Dessutom såg vi en ödla, fjärilar, humlor, bin och småflugor. På vägen hem stannade vi vid en äng i Förslöv
där växte gulsippor, nunneört och desmeknopp bl.a. Mycket trevlig exkursionsdag med nio deltagare.
Namn: ÖN
Datum: 24 april 2005
Text: Gick på atlasrutan i Slättsjö. Spelflygande ormvråkar, spel av flera skogssnäppor
vid Hålevik, min första trädpiplärka, flera gröngölingar, uppskrämda älgar, mm.
Namn: Björn
Datum: 24 april 2005
Text: Kunde tyvärr inte ta med på Grevie backar exkursionen (beställda skogsmaskinen
skulle dirigeras), men vid dammen vid mina åkrar håller knipa till (häckar i uggleholk), krickpar, tofsvipepar, skogssnäppor. Gröngölingen ropade. Fin tid nu.
Namn: Janne
Datum: 24 april 2005
Text: En tur i kommunens södra delar. Vid Rya kyrkoruin fanns ett hämplingspar. Letade sedan fjärilar på mossen vid Västrarp. Det är grönsnabbvinge och tosteblåvinge som ska vara de tidigaste dagfjärilarna som kläcks i den här naturtypen.
Inget napp, men det är väl helt enkelt lite för tidigt. Hade istället en grön sandjä-

gare (Cicindela campestris) på en grusväg vid Brekille. Avslutningsvis ett bobyggande smådoppingpar i Harbäckshult. Dammen på vänster sida ca 500 m in
på Bassholmavägen (från Ängelholmsvägen alltså).
Namn: Patric
Datum: 25 april 2005
Text: Grattis Jan och Josefin för er uppmärksamhet. Misstankarna om gulhämpling i
Skånes Fagerhult i gårkväll kunde idag bekräftas. Då jag kom till platsen vid
halvfyratiden på eftermiddagen sjöng gulhämplingen flitigt och kunde fint
beskådas i tubkikare i solljuset. En riktig fågelraritet för vår kommun ! Även
Inger och Sven samt senare uppdykande Patric och Rikard fick chansen att fint
studera den lilla "kanariefågeln". Fågeln har enligt Sven funnits på platsen en tid
och verkar ha etablerat ett stadigt revir. Det är andra fyndet av gulhämling i
kommunen, senaste var 1968 ! Arten häckar mycket sällsynt på endast ett par lokaler i Skåne. Och för mej var det en helt ny bekantskap.
Namn: Peter
Datum: 26 april 2005
Text: Ärtsångare sjöng i byn.
Namn: Björn
Datum: 26 april 2005
Text: Bobyggande stjärtmesar strax innan vägen upp till Håleryd. Liksom förra året
både smådopping och rörhöna i Hugosons damm. Två sidensvansar "nere" i Harbäckshult.
Namn: Patric
Datum: 26 april 2005
Text: Först på jakt efter sparvuggla, dock inget napp. Kanske var det lite sent på morgonen! Väl där uppe, åkte jag till Killhult och platsen för obsen av gulhämplingen. Denna morgon satt han sjungande i en trädtopp under tiden jag var där. Denna lite spröda, gnisslande sång, inte särskilt högt, med ett jämnt tonläge. Igår,
sång av rödstjärt i Västra Ringarp.
Namn: Björn
Datum: 27 april 2005
Text: Njutrunda på cykel om Sonnarp, Vemmentorp, Tockarp, Lemmeshult. På sista
platsen en hussvala som tog en sväng över en gård och drog vidare mot norr. Annars inget mer än det vanliga.
Namn: Lennart
Datum: 27 april 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: ladusvala 1 ex.
Namn: Patric
Datum: 28 april 2005
Text: Den svartvita kommen, sjöng för mig i middags.
Namn: Björn
Datum: 29 april 2005

Text:

Tidigt i morse när jag hämtade tidningen vid 07-tiden, och även senare vid 08tiden, ny ton i omgivningen. Rödstjärt har anlänt. Margit noterade den igår på
em. Och idag på jobbet i skolan, en ladusvala över Gyllet.
Namn: Lennart

Datum: 29 april 2005
Text: Rejäl tur i Örkelljungas och Hässleholms kommuners norra delar. Tittade efter
gulhämplingen i Killhult, men den sågs inte till. I Fedingesjön storlomspar och
drillsnäppa. På Bröna myr ljungpiparepar och bubblande orrtupp. Tosteblåvinge,
ladusvala och hussvala vid Bröna sjö. Fisktärna i Kraxasjön och i Värsjön. Avslutningsvis drillsnäppa, ladusvala, svarthätta och en livlig skrattmåskoloni vid
Hjälmsjön.
Namn: Patric & Eva
Datum: 30 april 2005
Text: Tre olika ropande storlommar i Värsjön - stiligt att höra en valborgsmässoafton.
Ropade dock inte så lång tid. Kanadagässen mer ihärdiga. Grågäss. Drillsnäppor.
Märkliga effekter när kanadickerna flög över det blanka vattnet åtföljda av sin
exakta, men uppochnervända spegelbild. Häftigt.
Namn: Janne med kompis från Lund
Datum: 30 april 2005
Text: Fred och undertecknad var på arenaspel med 7 tuppar. En räv gick rakt över spelplatsen utan att aktörerna rörde sig! En duvhök lockade, även en hornuggla ljöd
vid vår ankomst kl. 04.10. Aktörerna kom ca kl. 04.15. Senare sjungande buskskvätta.
Namn: Björn
Datum: 30 april 2005
Text: Rekognoseringstur i nya atlasrutan, Skånes Värsjö 03D9A. Inte så många arter
med högre kriterier, men istället två "rariteter". Vid Bosjöholm sågs först en
svartkråka tillsammans med en flock kråkor (3:e fyndet i kommunen) och på fälten ner mot Skinningeholmssjön i Skånes Värsjö hade vi en ringtrasthane. Av arter som kan tänkas häcka i rutan kan nämnas brunhök, tjäder (färsk spillning),
gröngöling, rödstjärt, stenskvätta, buskskvätta... Annars i princip bara två arter
som sjöng mitt på dagen, nämligen trädpiplärka och lövsångare. I Hultasjön låg
en vitkindad kanadagås. Såg lustig ut. Måste väl vara en kanadagås x vitkindad
gås? På en grusväg vid en granplantering S om Gårdsjön (Krångelbygget) fanns
hundratals exemplar av skalbaggen grön sandjägare.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 30 april 2005
Text: Glömde nämna att en orre kvällsspela från andra sidan Värsjön, Linhultet, vid
19-20-tiden. Bubblade en hel del. Troligen från mossen där, från en talltopp kan
man tro.
Namn: Janne
Datum: 1 maj 2005
Text: Vandring i Östra Ringarp - på bägge sidor om E4:an. Ganska mycket stormblåsta
granar, gärdsmyg, järnsparv, talltita, grönsångare, lövsångare, svartvit flug... Nyfikna hundar. Ringarpsgården. Nere i Hjälmsjön härskar 80-100 skrattmåsar, numer allt ivrigare i sina häckningsförberedelser. Skarv flyger förbi. Och kanske ro-

ligast den gluttsnäppa som flöjtande förkunnar sin närvaro; hörs med någon halvtimmes mellanrum, kanske samma fågel. Flyger lite fram och runt.
Namn: Peter och Janne
Datum: 1 maj 2005
Text: Jobbade lite i min atlasruta idag också. Började vid Långasjön där en rörsångare
sjöng lite försiktigt. Tittade sedan förstås efter svartkråkan från i går, men såg
inte till den. Därefter en fantastisk observation av en tjädertupp. Flög inte iväg
som brukligt, men rakt upp i toppen på en tall. Kunde titta på den i flera minuter.
När jag till slut rörde mig lite försiktigt för att försöka se den ännu bättre så valde
den dock att dra. Detta 06:30 så man undrar förstås hur nära den var sin lekplats...
Även kort bubbel från orre. Flera gröngölingar och spillkråkor. Svartvit flugsnappare. Därefter blev det en "Holkenrunda" också. Vid Håleryd en tjusig tornfalkshona. Några hussvalor på plats. Vid Holken rapsfjäril samt två pärlemorfjärilar som däremot inte lät sig bestämmas.
Namn: Patric
Datum: 1 maj 2005
Text: En grågås kom i konflikt med ett häckande kanadagåsspar på ön i Fedingen sällsynta flygfän kommer i dag vid flygfält. i Skånes Fagerhult.
Namn: Sven
Datum: 3 maj 2005
Text: En härlig vårdag i Bjärabygget med klasskamrat och släktingar! Gröngölingen
ropade och höll till vid några stora ekar i byn. En grön sandjägare flög över en
vedtrave längs grusvägen, den skimrade vackert i solen. Jetrams växte i vägkanten intill några nedfallna granar som planterats på 1920- talet av min avlägsna
släkting. Filtlav växte på stengärdsgården som blev till i skiftet 1845 mellan de
två äldsta fd kringbyggda gårdarna. En vacker fjäril, påfågelöga fladdrade fram
och satte sig på gärdsgården. Som krydda på moset kom en tjäderhöna och pratade med oss, hon gav ett knorrande läte ifrån sig samtidigt som hon tryckte mot
marken. Nu är det vår!
Namn: Josefin m fl
Datum: 3 maj 2005
Text: Och nu ringde Josefin och berättade att hon haft en tam tjäderhöna i Bjärabygget
ikväll (se föregående inlägg). På beskrivningen är det inte uteslutet att det rör sig
om Statoilhönan eftersom den hade en del skador. Men hur hamnade den där i såfall? Statoilhönan var vid Statoil på kvällen bara kort innan Josefins observation.
Märkligt!
Namn: Patric
Datum: 3 maj 2005
Text: Fick rycka ut och hämta en "tam" tjäderhöna vid Ekets mekaniska. Vet inte om
det är riktigt att flytta dem (även hönorna har revir), men anställda på fabriken
bedömde att den skulle bli påkörd om den stannade kvar. Hade varit där hela dagen igår också. Sprang efter allt och alla på fabriksområdet. Vi tog den 2 mil
norrut och släppte den i en lite trevligare miljö. Så långt fungerade det, men den
verkade lite förvånad när den gick omkring där i mosskanten... Sedan fick jag
höra att det har funnits en spelsjuk höna vid Statoil i Örkelljunga i en hel vecka.
Den hade flyttats till Bälinge vid ett tillfälle, men kom tillbaka dagen efter. Så nu
undrar man ju om "vår" höna ska flyga tillbaka till Eket igen. Men 2 mil... Fågeln

vid Statoil har setts där nästan hela dagen idag. Den är tydligen lite skadad. Har
varit inne och flugit i affären och gjort sig illa.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 3 maj 2005
Text: Ett 80-tal (?) mindre gäss flög lite "skällande" i formation öster, nordost över
Hjälmsjön vid 11.15-tiden. Vad jag kan förstå var det vitkindade gäss. Hade ingen kikare till hands.
Namn: Janne
Datum: 3 maj 2005
Text: Tjäderhöna mellan Bosjöholm och Krångelbygget, på "Patrics" nya ruta. Angående tjädern i Eket så befann den sig redan på måndagen vid Ekets skola, och
flyttades av vaktmästaren till "skogen". Folk kontaktade mig redan på måndagsförmiddagen.
Namn: Björn
Datum: 4 maj 2005
Text: Vandring i atlasrutan kring Värsjö by... bl a tofsmes, talltita, buskskvätta, tjäderspillning (börjar nog överge tuvullen vid denna tiden), gröngöling (Bjärabygget) men hörde inte någon göktyta (setts tidigare år just i, vid Bjärabygget, SkF).
Namn: Janne och Eva P
Datum: 5 maj 2005
Text: Fortsatte mitt uteliv under eftermiddagen med en vandring från Åsljunga till
Hjälmsjö. Solen hade nu börjat bryta igenom: Utöver tidigare fåglar nu också
gråsparv (ny i rutan) och grönfink. Det blev dessutom några dagfjärilnotering:
tosteblåvinge, vinbärsfuks, aurorafjäril, citronfjäril och rapsfjäril. I Hjälmsjön låg
ett viggpar, ett gravandpar, 5 knipor förutom en mängd skrattmåsar o fiskmåsar.
Namn: Peter
Datum: 5 maj 2005
Text: Atlasinventering i Lärkesholmsområdet och Värsjön under drygt 3 timmar, men
jag såg inte Peter. Inte så många arter som Peter, men 2 storlom i stora sjön som
lyfte mot Värsjön? Häger 3 ex, storskrakpar, törnsångare, stjärtmesar, duvhök,
gröngöling, 2 fisktärnor, tranor mm.
Namn: Björn
Datum: 5 maj 2005
Text: Sugande middagsvandring på Värsjö-atlasrutan, gick i myrkomplexet norr om
sjön. Mycket stormfällda granpartier intill mossen. Var en middagsvandring under 2,5 timmar. Bara 20-talet arter, bl a orr- och tjäderspillning, trana, ängspiplärka, tofsmes, talltita. Roslingens rosa blomma lysande i knopp här och var.
Många mossdiken att hoppa över. Men ger väl inga kryssarpoäng. Godmiddag.
Namn: Janne
Datum: 5 maj 2005
Text: Tänkte inte vara sämre än Eva o Janne, så jag gjorde en 4,5 timmes atlasinventering i Lärkesholmsområdet från kl 05.30. Kunde glädja mej åt såväl göktyta som
mindre hackspett. Mest förbryllade inledningsvis en märkligt sjungande svartvit
flug ?? Dessutom var den inte svartvit utan snarare brun (honfärgad) i sin täckning. Noterade slutligen 56 fågelarter, däribland också bl a: storskrakpar, sång-

svanpar, fiskgjuse, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, häger, 4 storskarvar,
sparvhök, duvhök, skogsduva, spillkråka, trädgårdssångare, gransångare, ärt- o
törnsångare, stenskvätta, buskskvätta, stenknäck, stjärtmes mm fl. Fortsatte med
ett varv runt Åsljungasjön där jag kunde plussa på med: rödstjärt, forsärla, rörsångare och björktrast. Så jag lyckades få 60 till slut.
Namn: Peter
Datum: 5 maj 2005
Text: Skogssnäppa, gök, 7 orrtuppar (kom 04.00) på gamla spelplatsen. Blandad intensitet i spelet. Storlomrop, kniphonor i Värsjön. Ganska råkall morgon, fast relativt stilla.
Namn: Sven Nilsson, Svedala och Janne
Datum: 6 maj 2005
Text: Härfågel rapporterades i Healt, Skånes Fagerhult på morgonen. Hade varit synlig
nära intill Fedingesjön. Kjell och jag spanade en del i området på förmiddagen
utan att finna den. Storspovparet uppehöll sig på flygfältet. Höll reviret genom att
jaga bort förbiflygande kråkor. Tofsvippar dessutom. Lyssnade också efter gulhämplingen, utan resultat.
Namn: Peter (och Kjell)
Datum: 8 maj 2005
Text: Vandra vid Trollsjön, Sörsjön, Spinneriet, Pinnån. Förbereda senare exkursion,
var det är möjligt gå fram osv. Tranpar, skogssnäppa, gransångare, ärtsångare
mm Vackert utmed ån och f d Sörsjön.
Namn: Janne
Datum: 8 maj 2005
Text: övertog Josses tub kan nu se mycket frågan är vad kanske ja lär mig ser mycket i
hjälmsjön västra spång dagligen på jobbet storskrakar svanar änder gäss gladan
ormvråk en fiskgjuse tog en frukostfisk
Namn: sven
Datum: 8 maj 2005
Text: Orkade inte upp till den tidiga exkursionen, men gick min vanliga runda upp till
Holken. Stjärtmesarna jobbar på med sitt bo och även spillkråka sågs mejsla på
årets bohål. Vid Holken sågs en kartfjäril, Araschnia levana. Nu på våren mer lik
en väldigt liten tistelfjäril och liknar inte alls de mörka individer vi såg förra året i
augusti. Igår flyttade jag ånyo en tjäderhöna upp till norra delen av kommunen.
Denna gång från Skönna. Längst ut på nabben i Fedingesjön en möjlig silvertärna. Storlomspar. Vid flygfältet storspov 1 par, tofsvipa 1 par, sånglärka, stenskvätta 7 ex. Vid Björnholm 3 par tofsvipa och 15 gulärlor av nordliga rasen
thunbergi. Vid Bosjöholm 1 tornfalkshona.
6 maj sågs en småskrakehona i Hjälmsjön på morgonen.
Namn: Patric
Datum: 8 maj 2005
Text: körde inom Värsjön i går de var ett svanpar och en massa fiskmås
Namn: Sven
Datum: 8 maj 2005

Text:

Gulhämplingen ej synlig senaste veckan var vid lilla sjön norr om Fedingen i
morse där finns en del gäss på ön de kom några inkräktare och störde dom
Namn: Sven kilhult
Datum: 8 maj 2005
Text: En tidig exkursion till Hammarsjön, Håslövs ängar mm. lockade 7 deltagare vid
avfärden kl. 4. Vid sistnämnda ängar tillslöt sig dessutom kristianstadsparet Josefin o Jan, numera välbekanta med alla lokaler i trakten. Rödspovar i mängd,
brushanar, gulärlor, översträckande svartsnäppa liksom 4 grönbenor, sånglärkor,
tofsvipor, brunhök, spelande kärrsnäppor, allt detta som hör Håslövs ängar till,
förde vi in i obsboken. Dessutom ca 60 sträckande vitkindade gäss. På morgonen
var det inte helt varmt, så långkallingarna gjorde gott denna majdag. Fika intogs
vid Herculesdammarna och strax därpå tutade rördrommen och ännu fler grönbenor, nod ca 50 ex samtidigt som göken gol och en silverklocka ljöd, gräshoppsångaren och faktiskt även en sävsångare. Mycket grannlåt i form av vårblommer betittades vid Linganäset innan Isternäset fick bli avslutningen på exkursionen. Där bl. a. en flock på ca 25 brushonor, årta, skedänder, mera rödspovar.
Hemma var vi inte förrän vid 16-tiden efter att förgäves ha spanat efter en svartnäbbad islom i havet vid Friseboda, som bled en liten extra punkt på programmet.
Sedan var man lite sliten på kvällen!
Namn: Björn

Datum: 9 maj 2005
Text: Flåssmyr ligger i min atlasruta. Har dock dålg koll på orrarna och deras spel på
torvbrytningsarenan. Denna stilla, fina, frostnupna morgon var det dags att göra
något åt saken. Under en timmes tid, 04.25-05,25 sitter jag vid torvbrytningskanten. Hör inget spel när går ut till platsen, dock lätt bubbel en kort tid. Ser inget.
Befarar det värsta. Så efter en kvart tschoisscha lite spel igång. Hittar först två,
sen tre tuppar. Långt på andra sidan, mellan "tågrälsvallarna". Lite ojämnt, någon
björkdunge, Antalet orrar växer till fyra, fem... sex. Och är det inte en sjunde? Efter ca tio minuter skräms orrarna av någon anledning upp och kommer flygande
snett mot mig, landar på vallhögarna söderöver. Visst är det sju tuppar! Inte så
pjåkigt! Vi var väl rädda att det kanske skulle vara mindre än fyra... Blandat spel,
dock hyfsat bubbel. Tranrop, grågås, rödstjärt, trädpip. lövsångare, sädesärla.
Namn: Janne
Datum: 12 maj 2005
Text: Ett första kvällsbesök på den lokal i min atlasruta som jag misstänkte var en tjäderlekplats föll väl ut. Tyvärr bara en tupp, men istället suveränt "kvällsspel".
Satte sig helt öppet i en talltopp redan 20:30. Började med att äta i 20 min, men i
samband med att de första morkullorna började dra 20:50 fick han sångarlust. Enligt litteraturen ska tuppen inte ha uppslagen stjärt vid trädspel, men det hade han
visst. Rördes upp och ner i takt med sången. Restes och vecklades ut under
knäppningarna för att nå sin mest utspända form strax efter klunken. Därefter
sjönk den under sisningarna. Upp och ner, upp och ner. Detta pågick till 21:35 då
han efter några korta förflyttningar åter satte sig öppet (ännu närmare mig) och
började äta igen. 21:50 ny förflyttning. Träade intill min lilla kulle. Max 20 m.
Kraftiga hotrap. Satt sedan och småknäppte i 10 min, men började spela igen
strax efter 22.00. Vid denna andra konsert hade alla andra fåglar tystnat. Pågick
till 22:25 då jag reste mig upp och gick. Då blev han tyst, men skrämdes inte
iväg. Fantastisk kväll. Även bra fart på trastar, rödhake, trädpip, bofink, kungsfågel, morkulla, gök m.fl.

Namn: Patric
Datum: 12 maj 2005
Text: Genom mitt arbete var vi och fiskade i Hultasjön idag. Och där hörde jag en enkelbeckasin, kul!
Namn: Birgit Svensson
Datum: 13 maj 2005
Text: Stjärtmesboet vid Hålerydsvägen förstört. Tråkigt. Vid Håleryd sågs ännu en
kartfjäril. Aurorafjäril, rapsfjäril, nagelspinnare... Hämlingpar i Harbäckshult.
Hemma rastade 2 gulärlor (thunbergi) och 3 tofsvipor.
Namn: Patric
Datum: 14 maj 2005
Text: Trädgårds- och hemarbete tar det mesta av min tid så obsandet får stå åt sidan.
Men en morgontidig tur till Flinka sjö gav 31 arter bl. a. gök. På väg dit mötte jag
räven, kanske samma som visat sig där tidigare. Svanparet, brunhökshanen, 4
sothöns, m. fl. Här hemma fick jag bonus, då en gökhona satt högt i ett träd och
joddlade.
Namn: Lennart
Datum: 14 maj 2005
Text: Pingstafton, mitt på dagen. Stilla, ganska tyst på fågelfronten från min "utkikstuva". Skrattmåsgänget finner sig ganska väl till rätta bland de uppväxande kalmusbladen, häckningslugn. Så dyker en fiskgjuse förbi och ett tiotal måsar tar lite
oroligt luft... En skäggdopping korrar bak träden. Och svartvit flug drar sin strof,
ibland förlängd med sitt extrakvitter. Lövsångare, bofink, talgoxe. Det var allt.
Namn: Janne
Datum: 15 maj 2005
Text: Värsjön, fin kvällning mellan 19.30-21.30. Stilla och superbt vackra färger med
den nedgående solen och molnreflexer... Minst 8 kanadagäss, knipor, drillande
drillsnäppor, gracila fisktärnor, måsar, minst sex storlommar... mest på långt och
halvlångt håll. De sistnämnda var inte i ropartagen, endast kort låtande vid 20.53.
Dock en stämningsfylld kväll, denna värsjökväll, en nästan enbart naturljudande
kväll.
Namn: Janne, dessutom Christer o Karin
Datum: 15 maj 2005
Text: Atlasinventering i Slättsjö. Hoppades på en del högre kriterier, kanske lite tidigt,
men gott väder fint med röster i skogen. Fick tre nya arter på ytan, Mindre korsnäbb, dubbeltrast och fasan. Annars inget spec.
Namn: Björn
Datum: 15 maj 2005
Text: Ny tomtart för undertecknad idag. Pysslade i trädgården, och då och då hördes en
lite konstig vissling, kan man kalla det? Visste inte var det var, tittade i skyn eller
träden runt mig när det hördes, såg inget, är det en konstig grönfink, inte staren
väl? Efter att det hörts då och då måste jag hämta kikaren. Efter en stunds letande
hittade jag fågeln. Patrik har inte detta tomtkryss. Fågeln i fråga visade sig vara
en undulat/mindre papegoja! Nästan helt vit och med en röd/orange kindfläck.
Den fortsatte ljuda allt eftersom den ibland förflyttade sig gående längs grenarna.

Senare kom en nötskrika eller skata och satte sig i samma träd, jag såg ej vilket,
och då tog papegojan till flykten flygandes mot Hjelmsjö. Detta var mitt nya
tomtkryss.
Namn: Björn
Datum: 15 maj 2005
Text: Strövade runt Långasjö och Bosjön denna fina eftermiddagen. Det var inte mycket med fåglar, men omedvetet kom jag ganska nära et tranpar, och vad var det
som sprang runt benen på dom? Jodå, två små rödbruna ungar!!! Det är väl ganska tidligt, vad? Och vilken tur för mig; jag har aldrig set så små ungar. Tidigare
på dagen sågs gladan - som det blivit vanligt - över södra Höjaholm och i går
kväll kretsade morkullan över tomten (också för en vecka sedan). Förra veckan (8
maj) hade bruna kärrhöken (han) kommit till Långasjö tillsammans med trana (2)
sävsparv och by- och ladusvala. Och svartvit flugsnappare (2 par) hade etablerat
sig i våra holkar.
Namn: Jesper Linell
Datum: 15 maj 2005
Text: Tre timmars solig ängsupplevelse i Spångabygget, 10.15-13.15. Mestadels njutande på en sittbar tuvformation av blåbär, lingon, ljung och tranbär, belägen mitt
i den blöta sidvallens spirande växter. Vattenklöver, småvänderot, nålstarr, hirsstarr, gräsull, kärrviol. Gulgröna tätörtsblad i förnyelse. Travar runt barfota, härlig känsla. Plockar lite nerfallna grenar. Fladdrande fjärilar i form av blåvinge
(toste?), aurora, citron och kålfjärilaktig. En stor, solglänsande guldbagge går in
för landning. Okänt rödbenaktigt fly? Humlor, en trollslända. Svarthättan drar
några strofer, liksom gärdsmyg, bofink, löv- och grönsångare. Mindre hackspett
ropar kort tid, korp flyger över. Vid nermarschen visade sig en vacker törnskatehanne.
Namn: Janne
Datum: 16 maj 2005
Text: Håleryd: tornseglare 2 ex. Igår kartfjäril både vid Håleryd och vid Lärkesholmssjön. Törnskatehane i Harbäckshult.
Namn: Patric
Datum: 17 maj 2005
Text: Forsärla vid Bruketmöllan. Gröngöling i Östra Ringarp, betesmarker. 60-tal vitkindade gäss, storskrakpar, fisktärnor mm i Lärkesholm vid vandring med 4:or i
toppenväder.
Namn: Janne
Datum: 18 maj 2005
Text: Sonen och undertecknad gjorde ett kvällsbesök vid Flinka sjö. Sångsvansparet
där, 3 sothönor, brunhökshonan, en glada, ladu- och hussvalor över sjön, göken
gol, sång av bl. a. törn- och rörsångare. Härmsångare idag i Ö-a.
Namn: Björn
Datum: 19 maj 2005
Text: Trollsjön, Sörsjön, utdikade Sörsjön, Spinneriet och tillbaks på andra sidan Pinnån. 14 personer vandrade denna kväll en tretimmarstrur i bok-, gran- och alskog.
Ibland kämpigt, ofta drägligt, ibland lättgånget. Lunglav på gammal högstubbe av
bok, fina stjärnmossor vid dagens Sörsjö... mossmark. Stora gamla dikeshögar

med sprängd sten och jord längs Pinnån innan vi kom fram till Spinneriet, det
nedbrunna. Fika. Tillbakamarsch i blandad stormig terräng. 1 häger, jättegröe,
starr av olika kvalisort.
Namn: ÖN-exkursion (Janne)
Datum: 20 maj 2005
Text: Fedingen norra strand. intill badpl. Kanadagäss simtränar 4-a nykläckta. Grågäss
5 st. På Åkern 20 st Gäss. Lilla sjön norr Fedingen, grågås ruvar bakom en björk
10 st. i vattnet runt henne. hon helt oberörd.
Namn: Sven Svensson
Datum: 21 maj 2005
Text: Vid 22.30 tiden hördes Näktergal vid Hallandsvägen
Namn: Perry Vigelsbo
Datum: 21 maj 2005
Text: Regnandet avlöstes av stilla, halvsoligt, helsoligt väder. Dags att damma av cykeln, ta en tre timmars tur runt vägarna kring Flinka sjö (inkl trekvart vid tornet).
Märkligt nog hör man mer när man cyklar… Svarthätta, gransångare i Ringarp,
glada över gamla Hjälmsjö handelsmagasin, 10-tal kajor plockar matgott på
gräsmattor som ett gäng sävliga, stora starar. Stenskvätta innan Flinkagården,
”kryssa” Kjell o Rigmor just vid infarten till tornet. 3 sothönor, 3 grågäss som jagades bort av två sångsvanar. Ladusvalor plockade synbart ”plaskande” sländor
(?) från vattenytan. Brun kärrhök, flitigt galande gök, skogssnäppa. Härlig cykeltur och ganska stillsam europaväg.
Namn: Janne
Datum: 21 maj 2005
Text: Liten morgontur på cykel. På norra industriområdet 2 M. strandpipare. Vid Skåneporten bygger hussvalor bo under viadukten mot Ånalt. Såg det även förra året.
När jag stannade vid Bengts gård, var det 3 st M strandp. på parkeringen där, troligen samma som jag sett tidigare!? På sjön låg Storskrakhona och skäggdoppinghane m.fl.
Namn: Lennart
Datum: 21 maj 2005
Text: Vi tog oss en tur till Värsjön, medans vi var på besök i Örkelljunga. Tre storlommar, fyra drillsnäppor, fisk- och skrattmåsar, dessutom två fisktärnor som
flög över sjön. Ladusvalorna fångade insekter över vattnet och svarthätta, trädpiplärka och talgoxe sjöng i bakgrunden. Regnet strilade men den nyutslagna
björken tog emot det värsta. Fyra fjällpipare på 25 meters håll och trastsångare i
Kristianstad.
Namn: Jan Josefin Moa och Sven
Datum: 21 maj 2005
Text: 05-55 Titta till Kanadafam. Ungarna gick morronpromenad vid strandkanten, hon
vakta intill. Han var15 m bort. Vid lilla sjön ligger g-gåsen troget kvar vid björken ser uttråkad ut. Fedingen norra.
Namn: Sven Svensson
Datum: 22 maj 2005

Text:

Harbäckshult: en smådoppingsunge sågs i dammen vid Bassholmavägen. Besökte
på kvällen åter min tjäderplats i atlasrutan. Ett inflog på andra sidan mossen hördes 21.03, i övrigt tyst. Men när jag gick därifrån 21.30 skrämde jag en tupp helt
nära mig. Denna hade jag aldrig hört komma. Så nu är frågan om där kanske
finns 2 tuppar? Mindre angenäm upplevelse än för 10 dagar sedan för myggen
var ganska svåra...
Namn: Patric
Datum: 22 maj 2005
Text: En olycka har hänt min gunstling. Grågåsen som ruva vid björken, finns endast
fjädrarna kvar. Plats norra Fedingen. Kanadagåspar gick med 7 nyckläckta ungar
Namn: Sven. S
Datum: 22 maj 2005
Text: Atlasinventering i min Fagerhultsruta; gick dels runt Fedingesjön med omnejd,
dels inne i Fagerhult mellan 04.40 – 08.50. Fin morgon, stilla. 56 arter. Viggpar,
storlompar (lyfte efter ett tag, mångspringande på vattnet), fisktärnor i friartagen
(fisk i näbb), 10-tal skrattmåsar, flertal drillsnäppor, tofsvipepar. Dessutom räkna
jag antalet sjungande ”sångare”: lövsångare (43 st), talgoxe (22), bofink (17),
trädgårdssångare (12), svarthätta (8), grönfink (8), svartvit flug (7), koltrast (6),
trädpiplärka (5), gärdsmyg (4), kungsfågel (3), rödstjärt (3), törnsångare (3), blåmes (3), ärtsångare (2), buskskvätta (2), järnsparv (2), taltrast (2), rörsångare (1),
härmsångare (1), sävsparv (1), grå flug (1), rödhake (1), gulsparv (1), grönsångare (1), sånglärka (1). Vissa arter som blåmes och rödhake tog det lite piano med
sjungandet denna morgon. Avlägset orrspel hördes från flygfältet – ca 2,5 km
bort, två olika ropande gröngölingar. Oj, det blev långt.
Namn: Janne
Datum: 24 maj 2005
Text: Vemmentorpasjön: Stötte upp en fiskgjuse från udden norr om häckningsön (Höjön). Ett par sportfiskare hade ön som utgångspunkt för fiskafänget, tyvärr är det
nog alltför vanligt. Annars bara ett kanadagåspar som förde liv i sjön. Ett par
grönsångare sjöng på norra sidan.
Namn: Tony & Paulina
Datum: 24 maj 2005
Text: Ville uppleva hur stämningen är vid Smörmyr på kvällen. Stod utanför och spanade. Plötsligt flög en orrtupp iväg. Hade tydligen inte blivit skrämd när jag gick
dit. I kanten på mossen 2 st stenskvätta och någon ärla. Runtomkring några av de
vanliga arterna som obsats där tidigare.
Namn: Lennart
Datum: 24 maj 2005
Text: Äntligen fick jag syn på smådoppingen i dammen vid Bassholmavägen, liggandes i Perköp! Även en pull där, sittandes på ryggen på en av de gamla. Tog mig
även runt Långasjö. Grågåskull med 6 ungar, beckasiner mm.
Namn: Björn
Datum: 25 maj 2005
Text: Glömde nämna gulsångare/härmsångare i Sånnestorp, nära backsippslokalen
Namn: Janne

Datum: 25 maj 2005
Text: En strandskata hörs låtande flyga över Hjälmsjön, men den syns aldrig.
Namn: Janne
Datum: 25 maj 2005
Text: Stilla kväll, sen backsippsinventering genomförs, fast fortfarande finns det fräscha blomkalkar kvar denna kyliga försommar. Framförallt räknas blomstänglar,
men även icke fertila plantor noteras. Som bekant finns denna numera sällsynta
Örkelljungaväxt endast kvar på 3-4 lokaler. En kort genomgång: Sånnestorp - 47
blomstänglar 2005 (48 st. år 2004); aspuppslag på gång. Rya kyrkoruin/golfbanan – 18 stänglar 2005 (13 st – 2004; 22 st – 2003; 10 st. – 2002; 98 st.
– 2001), stora problem med brist på hävd! Persköp – 60 stänglar 2005 (57 st. –
2004; 39 st – 2003; 49 st. – 2002; 48 st. – 2001); fin liten lokal med god beteshävd. Åkarps backsippsplanta inte kollad.
Namn: Floraväktarna, decimerad grupp
Datum: 26 maj 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: bivråk 1 ex.
Namn: Patric
Datum: 26 maj 2005
Text: Kortnotiser igen. En rörhöna i Abborrasjön, roddarstadion.
Namn: Janne
Datum: 27 maj 2005
Text: Kollade starholkarna i Ekholm, alla bebodda av starar. Dessutom, skuggsång av
en kärrsångare.
Namn: Björn
Datum: 28 maj 2005
Text: E.m. Holkenrundan med pojkarna. Inriktade oss på att titta efter dagfjärilar. Hade
8 arter - rapsfjäril, aurorafjäril, citronfjäril, påfågelöga, vinbärsfuks, nässelfjäril,
kartfjäril (2-3 ex Håleryd) och puktörneblåvinge.
Hemma bestämdes en tandspinnare till björkporslinsvinge Pheosia gnoma.
Namn: Patric, Rikard, Kevin
Datum: 28 maj 2005
Text: Några timmar i atlasrutan på morgonen. Ca 50 arter. Nämnas kan lärkfalk 1 ex
Stjärneholm, spillkråksbo med tiggande ungar mellan Åsljunga och Bosjöholm,
härmsångare 2 sj Skånes Värsjö. Gick förstås mellan alla lokalerna! Inte helt lätt
att komma fram i skogen ibland.
Namn: Patric
Datum: 28 maj 2005
Text: Före jobb kl. 7 var jag på min andra atlasruta i Värsjö. Ärt-, trädgårds-, törnsångare, svarthätta, alla våra lokala Sylvior alltså. Härlig morgon med ropande storlom i bakgrunden. Rödstjärt, grönsiska, mm.
Namn: Björn
Datum: 29 maj 2005
Text: Kompletterande uppgift från Väderön: en vacker fjäril, svingelgräsfjärilen (Lasiommata megera), sågs och bestämdes i efterhand. Är visst en kustart och påträf-

fas en hel del ute vid Bjärekusten. Dessutom annan obestämd art, som vi inte
lyckats identifiera.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 29 maj 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: kråkparet matar 3 ungar i boet. Kul att titta på. Även
bofink med ungar. I Björnamossa sågs 1 ex av grönsnabbvinge, Callophrys rubi
(tidigare björnbärssnabbvinge). Ett gäng korsnäbbar flög över och på Fjärhanamossen hördes ängspiplärka sjunga.
Namn: Patric, Rikard, Kevin
Datum: 29 maj 2005
Text: Hallands Väderö besöktes denna härliga morgon. Innan halv sex var vi på plats i
Kappelhamn. Vi var sex personer från Örkelljunga, tre från Höganäs och ett
knappt femtontal från Bjäre kretsen. Ulagapskärret med sin unikhet besågs, medan sångarna sjöng och myggen ingav respekt. Härmsångare i flertal, rosenfinkar,
Sylvior, gråsiska, hämpling, Phylloscopusar, näktergal. Vid fyren vackra tobisgrisslor, fisktärnor, en ensam silltrut, ovanligt få trutar över huvud. Blommor av
olika slag ryckte emellanåt oss bort från ornitologin, kanske smörblommor, mandelblomma, trift, gråfibbla, rödblära, buskstjärnblomma, hundtunga, vårarv, vårtåtel, svärdslilja, kalmus, ulltistel. Sälarna låg på parad. Strandskatan var irriterad. Peter och Eva dök som doppingar i en vik. Nöjda drog vi hem igen, en Väderödag rikare.
Namn: ÖN-exkursion (Janne)
Datum: 30 maj 2005
Text: Gjorde min punkttaxering idag runt norra delen av kommunen, 53 arter blev det
på morgonen. Är föresten Patric riktigt säker på att fiskgjuseboet är i hans ruta,
jag tror det ligger i min, om det ligger på samma ställe som i fjol.
Namn: Björn
Datum: 30 maj 2005
Text: Atlasinventering. Kollade min lilla del i Värsjön. Fiskgjuseboet i min ruta. Däremot kunde jag inte konstatera om orren (orrarna?) på mossen väster om sjön
fanns innanför eller utanför rutgränsen. Härmsångare och kärrsångare i Skånes
Värsjö. Bivråk över Stjärneholmssjön. 1 par turkduva vid avfarten till gamla
E4:an Västra Spång, strax nedanför Evas. Udda lokal?
Namn: Patric
Datum: 1 juni 2005
Text: Precis som Janne var det denna morgon atlasinventering på vår gemensamma
ruta, dock inte på samma plats. Höll till vid Värsjön, Landön mest hela tiden.
Fick bra kriterier på en del arter, bl. a. sädesärla, rödhake, kråka, fiskmås, gräsand, talgoxe plus någon till. Hade även en förbiflygande lärkfalk i närheten av
nämnda Landö.
Namn: Björn
Datum: 1 juni 2005
Text: Kvällslyssning i Boalt, öster Värsjö. Kring 21.40-22.00. Morkullan drog, tranan
ropade och... visst underhöll flodsångaren med sin skyttlande, likartade upprepningsstrof. Höll på i ganska långa tag. Ibland interfolierades skyttlandet av ett
nästan fladdermusartat tickande läte. Och efter en kortare tystnad började låtandet

några gånger med ett mer truttande, pluttande inslag dock snart avlöst av huvudskyttlingen.
Namn: Johan, Björn o Janne
Datum: 1 juni 2005
Text: Morgonkoll vid Lärkesholmssjöarna. 4 storlommar intill varandra i stora sjön.
Större hackspett med bo och ungar.
Namn: Eva
Datum: 1 juni 2005
Text: Stilla, ljudvänlig morgon. Atlasinventering i rutan Värsjö/Boalt (Björns o min
nya ruta). Uppehöll mig kring Boalts lilla by (Hässleholms kommun, ca 1 km öster kommungränsen). Inventera mellan 04.35-08.00. 45 arter inräknades. Lite statistik på sjungande individer: lövsångare 20 st, bofink 7, koltrast 5, trädpiplärka
5, trädgårdssångare 4, svarthätta 4, talgoxe 3, svartvit flug 3, taltrast 3, gärdsmyg
3, kungsfågel 3, grönsångare 2, ärtsångare 3, törnsångare 1, talltita 1, svartmes 1.
Några notiser: grönsiskor i småflock virra omkring; ett gäng på fyra domherrar
(nog tre hanar) höll ihop; livligt almfruktätande grönfinkar. Skogssnäppan varnade intensivt, trana ropade och en tjädertupp skrämdes upp i mossterräng. När rutten höll på att avslutas Överraskade en flodsångare med att sjunga, kortare och
ibland halvminutlångt. I högre korgvideuppslag. Roligt. Får väl kvällslyssna!
Dessutom fin trädallé med olikgamla hästkastanj, alm, lönn, ask och småtitta på
stormåra med orangelysande äggsamling på bladundersida. Inte vet jag.
Namn: Janne
Datum: 2 juni 2005
Text: Kvällsrunda vid skymningstimmarna: lyssnade på flodsångaren i Boalt, öster om
Värsjö. Sjöng flitigt, ihärdigt på nära håll. En kärrsångare sjöng trevande i Värsjö. Annars ganska lite fågelljud denna småregniga kväll. Avslutningsvis 5 morkullor som drog flygande förbi i samlad flock vid Mörkahult. Lite märkligt, tyckte vi.
Namn: Peter o Patric
Datum: 2 juni 2005
Text: Denna dag atlas i "min" Slättsjöruta. Ingen bra inventering denna dag, blev nästan inget nytt, bara domherre och dubbeltrast med mat. Också prat med en intresserad bonde. Hade också en vacker räv, plus rådjur som var helt omedveten om
min närvaro till en början, såg mig till sist när jag var ganska nära. Förstod ändå
inte till en början vad jag var för något, jag började gå ännu närmare, då skrek
den först, efter ytterligare några sekunder tog den till flykten.
Namn: Björn
Datum: 3 juni 2005
Text: Kniphona med 6 ungar i Hugosons damm, Håleryd. Även en rörhöna sågs kort
och en smådopping bubblade. 26 hussvalebon på svinstallarna. En sj härmsångare och en mycket irriterad större hackspett vid boträd.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 4 juni 2005
Text: En sen eftermiddagsvistelse uppe i Spångabygget, på sidvallsängen. Mängder
med vattenklöverblad, men färre vita blomställningar. Småvänderotens hon- resp
hanplanta lyste desto flitigare, Granspiran i blom och även tätörtens stängel i sin

begynnelse. Starren är ju flera i denna blöta äng: nål-, lopp-, ängs- och hirsstarr
iakttogs och den lilla obetydliga tagelsäven hittades lätt. Kärrsältingens blomma
ser lustig ut på sitt lite egna sätt. Inne i vattenklöverblomman finns många fransiga, vita ”trådar”, skalbaggsartade insekter kravlade här. När solen sken till en
kortare stund lyste några brunfläckiga pärlemorfjärilar starkt med sin orangeröda
uppenbarelse. Troligen nykläckta. En skön ängatimme gick snabbt till ända.
Namn: Janne
Datum: 4 juni 2005
Text: Mellan 04.50 och 05.10 sjöng flodsångaren i Boalt även för mig
Namn: Eva
Datum: 4 juni 2005
Text: 05.00-07,15 En vandring i Skånes Fagerhults samhälle, atlasinventering. Ca 40
fågelarter. Gransångare, pilfink, gråsparv, ladusvala, drillsnäppa, skrattmås, fisktärna. Inga överraskningar. Vissa häckningskriterier höjdes, men var ganska trögt
med matande föräldrar och så. Svinrotsruggar i vägkant.
Namn: Janne
Datum: 5 juni 2005
Text: Eftermiddagspromenad om Holken - Harbäckshult. Vid sistnämnda en hämpling,
hane, uppåt ängarna och nere vid landsvägen 2st härmsångare.
Namn: Lennart o Margit m.fl.
Datum: 6 juni 2005
Text: Rolig, fin närstudie av gröngöling 10 meter ifrån mig, men med glasruta emellan.
Var en hanne, kännetecknad av "röd kärna i svarta mustaschen". Som honan saknar. Sökte, sprätte efter myror. tror jag. Knyckiga, "nervösa" rörelser. Vacker!
Hemmaobs i Östra Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 6 juni 2005
Text: Atlas på min "Slättsjöruta", men i Jälla. Höjde kriterier på vanliga arter typ rödhake, lövsångare, björktrast, gärdsmyg, en finfin härmsångare vid Vollmars, 2 intensivt varnande grå flug där också, tranor i Jälla sjö, flertal törnsångare " i sjön",
enkelbeckasin, mm. Tid, 5.30. till 9. Ruvande mindre strandpip på industriområdet, bortom Åsbo Hus.
Namn: Björn
Datum: 6 juni 2005
Text: Skogsvandring just väster Eket samhälle. Vi vistades i denna atlasruta mellan
05.30-10.00. Stilla, mulet väder. Området mycket starkt dominerat av granskog,
vilket inte minst avspeglades i antalet fågelarter, som stannade vid remarkabelt
låga 25 st. Nämnas kan svarthätta, ärtsångare, rödstjärt, gärdsmyg, gök. Vildsvinsbökningar, bl a kvaddat en stor myrstack. Vinbergssnäcka vid ett torp ute i
obygden. Och i ett mindre alkärr fanns flertal tuvor med den något mindre vanliga rankstarren. Ruinerna efter Bödkare-Jannes hus och stall betittades. Jordkällaraktigt, sidokrypin.
Namn: Sten Åke, Evert, Janne
Datum: 7 juni 2005

Text:

Jo, glömde nämna knubbrund vivel med jättelångt snyte, ganska säkert en nötvivel - sedd nere i Rya. Och flodsångaren i Boalt (Värsjö) i full sångarglädej även
denna kväll, vid 22.30-tiden.
Namn: Janne

Datum: 7 juni 2005
Text: Rya by: glada, gransångare, skärmstarr, dvärghäxört. Sandsjöholmsgylen: kricka,
kallgräs. Bosjön: vildsvinsstig, fina rådjurshopp.
Namn: Janne
Datum: 8 juni 2005
Text: Vandring längs Pinnån nedströms Kopparmölledammen. Fint område! Naturlig
längre åfåra. Anders Eklöv inventerar själva Pinnån med närmsta omgivning
(speciellt med koppling fiskekologi) från inflödet i Rönne å upp till Hjälmsjön.
Mindre hackspett, forsärla, gnistrande jungfrusländor, ängsruta mm
Namn: Anders Eklöv, Janne
Datum: 8 juni 2005
Text: Växtcirkeln drog igång denna onsdagskväll. 8 personer vandrade längs Pinnån,
Landisbanan och titta även på jordhögarna vid David Anders. Repetitioner, familjekaraktärer. Nästa träff blir onsdagen den 15:e juni, samling kl 18.30 vid
Centrumhuset. Nya deltagare välkomna. Zigge o Janne håller i cirkeln.
Namn: ÖN´s växtcirkel (JJ)
Datum: 8 juni 2005
Text: Atlas före jobbet på Slättsjörutan, mestadels i barrskogen öster om Lärkesholmssjön. Tofsmes ny för rutan, bobyggande törnsångare, översträckande knölsvan
och storskarvar, 4 ex, fisktärnan mycket stadig i sjön, troligt ormvråksbo, mm.
Namn: Björn
Datum: 9 juni 2005
Text: Inventering tillsammans med Regionmuséet, kulturlandskapet. Nere i Rya, nära
Klippangränsen växer på en f d åker några sommarfibblebestånd, delvis tillsammans med tjärblomster. En fjäril drog till sig uppmärksamhet, troligen en visslare, en art som tidigare kallats kattostvisslare, numera omdöpt till smultronvisslare. Dessutom hade trädgårdsborren vaknat till liv.
Namn: Cissela Olsson, Janne
Datum: 10 juni 2005
Text: En fin kvällsexkursion i samarrangemangsform ut till Glimminge plantering.
Nattflyn stod på programmet, stinkpaddor som tillbehör. Tyvärr blev nattflystudiet inställt pga sjukdom och även paddorna vägrade medverka. Men en kväll vid
kusten är alltid fin, nilgås, hornuggleungar, kattfot, granspira, tätört mm lockade
till stilla njutning. 20-30 personer, varav 5 från ÖN.
Namn: ÖN-exkursion
Datum 10 juni 2005
Text: Vid Fedingen såg en fågel kan ej hitta i boken. Stor som en stork, orange näbb
och ben, jättelånga. Fågeln till 80 % vit men svarta fläckar överallt. Flög mot E-4
när ja var 100 m ifrån. De finns nu fem par kanadagäss par vid utloppet. Ett par
har 9 ungar, ett par 3, ett par 2. Dom andra inga.
Namn: Sven

Datum: 10 juni 2005
Text: Kulturlandskapsinventering med Regionmuséet. Nu i Västrarps by, dess södra
del. Mycket stengärdsgårdar, bl a gränsgärdet mellan inägor och utmark, förr en
viktig gränslinje. Torpmark belägen i denna gränstrakt, långt från byns kärna.
Mycket stora rösen i denna trakt, troligen äldre odlingsrösen, i nuvarande bok- eller ekskog. Och så blev vi överraskade av ett småpipande, små gnyende gäng
med relativt stora vildsvinskultingar. Det var fem stycken som kom bara 10-15
meter från oss, lite oförstående. Ingen vuxen syntes till. Skedde mitt på dagen,
vid 12-tiden. Roligt.
Namn: Cissela Olsson, Janne
Datum: 11 juni 2005
Text: Flodsångaren fortfarande flitigt sjungande i Boalt öster om Värsjön. Vi var på
platsen 21.30-22.00. Morkullan drog, annars avtagande fågelsång.
Namn: Jan, Josefin o Peter
Datum: 11 juni 2005
Text: Morgonvandring i Åkarp, atlasinventering, lövskog, granskog, hygge, mosse.
Ganska fåtaligt med fåglar, dock spillkråka, skogssnäppa, 3 gransångare, fina
svarthättor mm Vildsvinsspår i flertal på Abborrasjömossen (Ugglemossen). I
Lingasjön låg ett par honfärgade knipor.
Namn: Sten Åke, Evert, Janne
Datum: 13 juni 2005
Text: Kollat industriområdet igen. Även ikväll låg M. strandpiparen på samma position
som den 8:e och 1:e juni.
Namn: Lennart
Datum: 13 juni 2005
Text: En stork var på besök i Harbäckshult på måndagsförmiddagen. Den gick och
plockade en stund på den ny putsade betesmarken vid Harbäcken. Därefter flög
deni riktning mot Håleryd. Obsen gjordes av Ann-Marie och Henry Andersson.
Mvh Niklas Kronkvist
Namn: Niklas Kronkvist
Datum: 15 juni 2005
Text: Floracirkelns andra träff gick till ängen i Ramnekärr, svinrotsängen med jättefina
jungfrulin, nattvioler och jungfru Marie nycklar. Därefter beundrades smörbollarna vid Rya gård. När jag tidigare på dagen ”förrekat” såg jag i Ramnekärr en
fjäril som med lite eftertanke… bör ha varit svingelgräsfjäril. Färg och ringarnas
placering på vingarna stämde bra. Fast jag kopplade inte när jag såg den. Arten är
ju kustbunden. Men lär dyka upp en bit in i Skånes fastland ibland. Igår räknade
Tony och jag granspire- och tätörtsstänglar på Spångabyggets sidvall. Resultat:
granspira – ca 780 ex (ca 100 ex 2004, ca 900 ex 2003, ca 210 ex 2002. Resultat:
tätört – 34 ex (52 ex 2004, 35 ex 2003, 92 ex 2002).
Namn: Janne
Datum: 15 juni 2005
Text: Trevligt ikväll! Först Tofsvipa med två ungar på planen bakom Brafab. Sedan på
N. Ind.omr. M. Str.pip-par med tre nykläckta ungar. På väg därifrån, ännu en

vuxen med två halvstora ungar, mellan Kindbergs och gymmet, och ytterligare en
vuxen på gymmets parkering. Alltså 9 st.
Namn: Lennart
Datum: 16 13 juni 2005
Text: Atlas på Slättsjörutan, först i Slättsjö, sedan vid Lärkesholmssjön, sist i Jälla och
vid sjön med samma namn. I Slättsjö letade jag främst efter bon av gröngöling,
spillkråka o större hackspett då dessa finns i området. Inget napp. Vattenrall spikade i Jälla sjö, plus en hel del annat. Den 15:e, törnskata i Järingsholm.
Namn: Björn
Datum: 16 juni 2005
Text: Förstaobs för mej; tranpar med ungar. På den sanka betesängen bortom Nils Nilssons i Flinka. Hade tidigare varit vid tornet och därifrån sett två tranor flyga i den
riktningen. Svanparet i sjön, liksom kricka och gräsand.
Namn: Lennart
Datum: 19 juni 2005
Text: Kunde inatt från tomten höra nattskärra spela. Förmodligen fanns spelplatsen i
utkanten av Storemosse eller möjligen på något av de nyskapade hyggena efter
stormen. Hur många av tomtkryssarna har den?
Namn: Tony
Datum: 21 juni 2005
Text: Räkning av smörbollehuvuden vid Rya gård (kyrkoruinen). Ca 710 gula huvuden
noterades på knappt 60-talet plantor. 2004 noterades 590 huvuden, 2003 420 st
och 2002 ca 350 st.
Namn: Janne
Datum: 21 juni 2005
Text: Var det eftermiddagens åskväder eller vetskapen om knottinvasion som gjorde att
kvällsexkursionen endast lockade fyra deltagare? Hursomhelst, vi började med ett
besök hos flodsångaren i Boalt norr om Värsjön. Knotten svåra. Därefter ett kort
stopp vid Långasjön innan vi gick ut på Långalts myr där två spinnande hannar
kunde höras. En kort flyguppvisning helt nära oss hann vi också med innan vi
fick fly tillbaka till bilen. Även kattuggla, gök och morkulla.
Namn: Patric
Datum: 22 juni 2005
Text: Hämpling 1 ex i en grannes trädgård.
Namn: Tony
Datum: 22 juni 2005
Text: Koll av smörbollar i Nissakäll, på en skuggig lokal, vilket gör att plantorna nästan alltid är i avsaknad av blommor. Den sen länge fördärvade sidvallslokalen lite
nedströms bäcken hyser ännu ett antal tätörtsplantor, några granspiror, några
ängsstarr. Och så hittades den smala, oansenliga tagelsäven, som ju framförallt
finns i rikt mått i Spångabyggets fina slåtteräng. Smådopping med små ungar och
en ny kull samtidgt på gång. Rörhöna, knipa, gransångare, stenknäck.
Namn: Nils Rosenlund och Janne
Datum: 26 juni 2005

Text:

Johan o undertecknad kollade lite efter nattskärror. Ingen på min slättsjöruta,
dock ett ex på väg 24, sittandes på vägen just på kommungränsen mot Perstorp.
Noll vid Linhultamossen, vid Långasjö, Bosjöholm, Krångelbygget. Men, ett ex
vid Lönsjön och 2 ex på Långalts myr.
Namn: Björn o Johan.
Datum: 28 juni 2005
Text: Kollade Mindre strandpipare på industriområdet ikväll. De två ungar som funnits
vid gymmet har nog gett sig av, de var flygfärdiga i fredags när vi tittade dit. En
av dem flög upp på taket medan vi var där. Häckningen bortom husfirman är
lyckad hittills. Medan jag stod där samlades alla fyra ungarna under honans vingar. Härligt att se en efter en komma springande medan honan kallar med fina små
lockrop.
Namn: Lennart
Datum: 7 juli 2005
Text: 22:40-23:15. Nattskärrorna låter ännu. Knotten svåra så det blev korta stopp. Bosjöholm 1 ex (som även visade upp sig), söder om Lönnsjön 1 ex och Långalts
myr 1 ex. Även morkullorna var aktiva. Flera fladdermöss.
Namn: Patric & Kevin
Datum: 8 juli 2005
Text: Lärkesholm. Ganska mycket dagfjärilar som flyger nu. Ängssmygare Ochlodes
sylvanus, silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia, älggräspärlemorfjäril
Brenthis ino, nässelfjäril, påfågelöga och luktgräsfjäril. Den sistnämnda i mängder. Några obestämda vitfjärilar. Övrigt: skinnbaggar, lövskogsantennmal Nemophora degeerella, skorpionslända Panorpa communis. Några skalbaggar samlades in för senare bestämning (flugbaggar, bladbaggar, vivlar). Rikligt med bitvilliga blindbromsar.
Namn: Patric & Kevin
Datum: 10 juli 2005
Text: En skogsduva hoade stötigt och kort nära gården i Ö Ringarp. En rödhake sjunger
mer än ofta och sirlande vackert nära min stuga - omhäckning eller troligare
andra häckning. Svarthättetoner kan emellanåt avlyssnas.
Förresten - några insektscirkelträffar kan nog gå av stapeln, med början i nästa vecka.
Lindman verkar ställa upp... Hör av dig om du inte tidigare visat intresse?!!
Namn: Janne
Datum: 10 juli 2005
Text: Ett par timmars kvällsvandring runt Lärkesholmssjöarna, efter regnskur. Ett storlomspar i stora sjön. Sjungande gärdsmygar, dubbeltrast. Annars påfallande tyst
och stilla. Lite stickande insekter dock.
Namn: Peter o Viktoria
Datum: 11 juli 2005
Text: Spenderade flera timmar längs rakbanan nedanför Holken där det finns ganska
rikligt med dagfjärilar. Följande arter kunde identifieras: ängssmygare, mindre tåtelsmygare, rapsfjäril, hedblåvinge (Plebejus idas), ängsblåvinge, silverblåvinge
(Polyommatus amandus), silverstreckad pärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, påfågelöga, nässelfjäril, amiral, skogsnätfjäril (Melitaea athalia) och luktgräs-

fjäril. Troligen också kålfjäril. Inte heller omöjligt att det finns fler arter pärlemorfjärilar och blåvingar.
Namn: Patric
Datum: 13 juli 2005
Text: Värsjön: storlom 1 par utan ungar, fisktärna 1 par med 2 pull, 1 par varnande (attackerade outtröttligt en häger på en av småöarna) samt ytterligare minst 8 ad.
Bivråk 1 ex, lärkfalk 1 ex. Nattskärror spelade på följande lokaler 22:10-23:30:
Bosjöholm (strax S om Gårdsjön), Skrikamyren, Långalt och Attarpsmossen. Visade sig fint vid Bosjöholm och i Långalt.
Namn: Patric
Datum: 6 + 14 juli 2005
Text: Rutinventering av slåttermarken i Spångabygget. Sju kvadratmetersrutor analyserades, utlagda subjektivt på skilda håll i den fuktiga sluttningen. Vattenklöver
dominerade alla rutor utom en. Andra delvis dominanta arter var småvänderot,
hirsstarr, kärrviol, blåtåtel, ryltåg och stjärnstarr. Svårt bestämma täckningsgrad
för hel del arter. Spännande arter som darrgräs, gräsull, tagelsäv, loppstarr, nålstarr, ängsstarr, tätört och granspira kom också innanför rutornas begränsningar.
Sammanlagt 42 arter noterades, fördelade på 11-20 arter/ruta. Vitsen med inventeringen är att en dylik ska upprepas om säg 5 eller 10 år, så man kan se utvecklingstrender.
Namn: Eva P, Janne
Datum: 15 juli 2005
Text: Besökte Flåssmyr på förmiddagen. Fanns här några backsvalor, kolonin vid Pallen borta. Hade här ca 10 ex i skyn samtidigt, varav en del flygga ungar av lätet
att dömma, uppskattningsvis av dessa 10 ex, 3-6 ungfåglar. Här även en mindre
strandpipare med en ännu inte flygg unge.
Namn: Björn
Datum: 17 juli 2005
Text: Långsöndag, 09.00-18.15. Floracirkeln fick bra floraväder och besökte först Ivö
klack, därefter närbelägna Kjugekull. 8 personer. Växter av olika slag paraderade
förbi… vid färjestället lyste blåeld, gullucern m korsningar, hårkörvel, stinksyska
mm Uppe på knallen, klacken, lyste väddklint. Vi småspankulerade längs en
skogsstig, flertal björk- och klotpyrolor, lundarv. Trots ivrigt spanande efter
skogsfrun, orkidén, lyste just denna art med sin frånvaro. I kalkbrottet fanns både
överblommade och välblommade kärrknipprötter, slankstarrar, vildlin. Kjugekulls knallar och klippblock och hällar inkantade vackert en puktörnerik ängsmark. Kristianstadparet Svensson letade fram vackra små ljungsnärjor. Gräsfjärilarna var vackra, men blev mest obestämda, någon blå- och guldvinge. Mycket
annat kunde kommenteras om hävdatecknaren funnit det lämpligt. T ex att fikaplatsen på hällar med utsikt över Ivösjön var superb. Att den slaktade ”guldtuppens” fjädrar undandrog sig experternas bestämning. Att Åhusglassen var smaksam.
Namn: ÖbN-floracirkel (Janne/Zigge)
Datum: 18 juli 2005
Text: Svart rödstjärt vid Åsbohus. Kunde i motljus inte avgöra om det var årsunge eller
äldre exemplar.
Namn: Lennart o Margit

Datum: 18-19 juli 2005
Text: Enstaka svarthättesång, någon gång gärdsmyg, kanske svartmes. Annars är det
sparsmakat med fågelsången så här års... Efter lite kulturlandskapsjobbande i Rya
socken. Jo, en grönbena flög västerut över Rya kyrkoruin på tisdagmiddagen och
i måndags trittande en tofsmes till nere i Västrarp. Rikligt med fjärilar på kärrtistlar mm
Namn: Janne
Datum: 20 juli 2005
Text: Andra generationen av kartfjäril kläckta nu. Hade flera exemplar på lokalen i
Harbäckshult där jag upptäckte dem förra året. Också 1 ex hemma. Forsärlor vid
Håleryd. Börringevråksparets ungar är lika ljusa som föräldrarna.
Namn: Patric
Datum: 20 juli 2005
Text: Floracirkeln gav sig ut efter 18-snåret, just när värsta åskknallandet, regnandet
börjat lägga sig. Rikligt med knärotsblommor igång eller på gång på Horsaön,
vid Store sjö. Dint! Flera hundratal, troligen. Hittade tyvärr inte den ensamma
spindelblomsterplantan i Bjärabygget, Sk F. Några linneabladslingor växte i vägkanten, men inga blommor.
Namn: ÖN-floracirkeln (JJ/Zigge)
Datum: 21 juli 2005
Text: Kulturlandskapet i Åkarp delvis inventerat denna vackra dag. Några observationer: skogslök vid en trädgårdsgräns, kartfjäril vid ett mindre grustag. En gärdsmyg sjöng till ett tag. Ett gäng ganska stora, stretiga ekar.
Namn: Janne (o Cissela, Regionmuséet)
Datum: 22 juli 2005
Text: Besökte Fjärhanamossen för att titta efter fjärilar. Hade förväntat oss myrpärlemorfjäril, men alla små pärlemorfjärilar vi tittade på var älggräspärlemorfjärilar.
Identifierade några blåvingar till hedblåvingar. Ganska rikligt med citronfjäril,
rapsfjäril, luktgräsfjäril och starrgräsfjäril. Enstaka silverstreckade pärlemorfjärilar i mosskanten. Bivråk 1 ex. Hemma noterades ca 10 kartfjärilar.
Namn: Patric & Kevin
Datum: 24 juli 2005
Text: I Lärkesholmssjön låg ca 70 gråtrutar därav 3 juv. och dessutom 2 silltrutar!! Förra söndagen, den 17:e, en mycket fin hämplinghane i Östra Spång, Skåneporten.
Namn: Björn
Datum: 24 juli 2005
Text: Långasjön: tranparets båda ungar stora nu. Vid Bosjöholm sågs 1 juv törnskata.
Namn: Patric
Datum: 24 juli 2005
Text: Skäggdoppingunge hörts längre tid ute från Hjälmsjön, vet ej om endast en. Var
på besök uppe i närheten av Store mosse och Kävsjön, nära Värnamo. Fint område. Kommande övernattningsexkursionsmål? Stugor finns att hyra. Havsörn,
fiskgjusar, kustpipare, snäppor mm. Och i månadsskiftet april/maj lär åtskilliga
dvärgbeckasiner och flera dubbelbeckasiner spela, småspovar drilla, smålommar

uppdyka, ljungpipare, grönbenor, orrar, brushanar, änder, tranor mm Vore kanske
något.
Namn: Janne
Datum: 25 juli 2005
Text: Var uppe hos Gunne Johansson i Tockarp. Han visade en liten lokal med slåttergubbe och ett flertal överblommade svinrotsplantor.
Namn: Janne
Datum: 26 juli 2005
Text: En ropande, skrikande bivråk syntes småkretsa i Ö Ringarp
Namn: Janne
Datum: 26 juli 2005
Text: Harbäckshult: forsärla 3 rastande och en vacker spinnare, nämligen björnspinnare
Arctia caja.
Namn: Patric
Datum: 27 juli 2005
Text: Cirkelkväll. Först Lärkesholm med bl.a det vackra gulsporrade springkornet
(vildbalsamin). Rankstarr, körvel, getruta. Sen drog vi till den fina gylen i Sandsjöholm. Massor med fruktsamma kallgräs, dessutom dy- och sumpstarr, rundsileshår. Solen sken vackert över talltopparna i väster, Perry fick nog vackra motljusbilder. Gröngöling, skogssnäppa, talltita.
Namn: Floracirkeln (Janne/Zigge)
Datum: 29 juli 2005
Text: Gröngöling ropade från andra sidan sjön, i V Spång. Och visst var det en grönbena som drog förbi, över Hjälmsjön. Dåligt med sångarglädjen, nu för tiden. För
någon dag sen hördes en trolig mindre hackspett, snart dags för dess mer frekventa höstskrikande.
Namn: Janne
Datum: 30 juli 2005
Text: Törnskata, en hane plus 2-3 juv. i S. Össjö. Den 29:e, en törnskatehane plus en
juv. i Bosjöholm. Den 28:e, en svart rödstjärthona intensivt varnande och ett upprört beteende på Ö-a industriområde(Lindströms), vilket tyder på bo/ungar i närheten, häckning alltså. Denna dag också en törnskatehane i Skinningeholm och
för mig ett nytt tomtkryss. Tre fisktärnor sträckte över Ringåsen.
Namn: Björn
Datum: 31 juli 2005
Text: Bivråk och glada i Eket, forsärla rast hemma.
Namn: Patric
Datum: 31 juli 2005
Text: En liten, vacker kartfjäril satte sig på mitt block ute på gräsmattan när jag middagsfikade. De vita banden var mer gula än vita. Men vad vacker där den satt på
så nära håll!
Namn: Janne
Datum: 31 juli 2005

Text: Kartfjäril 2 ex i trädgården.
I förra veckan 1 gröngöling SV om brukshundsklubben i Sonnarp.
Namn: Tony
Datum: 1 augusti 2005
Text: Harbäckshult: inte mindre än 20 silverstreckade pärlemorfjärilar på en lokal. Bivråk 1 ex. Tittade sedan efter storfläckig pärlemorfjäril vid Ekholm där vi hade
några stycken förra året. Möjligen sågs 1 ex. Rikligt med mindre guldvingar och
mindre tåtelsmygare, 1 kartfjäril. Forsärla 1 ex. Svart rödstjärt på industriområdet.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 1 augusti 2005
Text: Skrikande bivråk i V Ringarp, Klas Hectors. Ca 500 knärotsstänglar uppe på
Horsaön, vid Store sjö.
Namn: Janne, Perry
Datum: 2 augusti 2005
Text: Slåtterkväll i Spångabygget. En liekvinna och åtta liemän klarade att slå den fuktiga sidvallen på en och en halv timme. Fikadags därefter. Bra jobbat tyckte vi
alla.
Namn: Janne
Datum: 2 augusti 2005
Text: Påfarten E4:an vid Sånnestorp: en tornfalk på morgonen och när jag passerade
där igen på tillbakavägen vid lunchtid noterades en brunhökshane.
Namn: Patric
Datum: 3 augusti 2005
Text: Värsjön: minsann 1 storlomspar med 1 unge ändå. Ganska stor nu. Ytterligare 5
ad lommar sågs. 1 juv drillsnäppa, möjl. flygg. Fanns i norra änden i Jannes och
Björns ruta. Häger 1 ex, några fisktärnor, 1 överflygande duvhökshane.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 3 augusti 2005
Text: Fiskevårdsplansinventering med Anders Ekström, Lund. Skogstry i Åkarp, stor
häxört i Ekholm. Och över Fante håla drog en duvhök, måste nog varit en hanne.
Namn: Janne
Datum: 4 augusti 2005
Text: Rättelse. Fiskkunnige inventeraren från Lundatrakten heter Anders Eklöv. Rätt
ska ibland vara rätt.
Namn: Janne
Datum: 4 augusti 2005
Text: Värsjön: tre bivråkar skruvade sig upp över sjön. När de nått en anmärkningsvärd
höjd började en av dem spelflyga med bågflykt och hopslagning av vingarna över
ryggen. Den fortsatte så i SV riktning så långt jag kunde följa den, dvs. flera minuter. Är väl för tidigt för bortflyttning redan? Familjen som var uppe och inspekterade häckningsplatsen från hög höjd? Annat: storlom ca 8 ad, 1 juv, häger
1 ex, lärkfalk 1 ex, fisktärna 3-4 ex. På "Mörkahultsmossen" kunde jag konstatera

ytterligare en lyckad tranhäckning i kommunen i år. 1 ad med 1 rel. stor unge
sågs.
Namn: Patric
Datum: 7 augusti 2005
Text: Värsjön på sen eftermiddag. 7 ad storlommar på skilda håll i sjön, en häger, en
sparvhök, uppskattningsvis sågs 6 ad fisktärnor, en drillsnäppa, 2 kanadagäss,
fiskmås och gråtrut, däribland 2 juv. gråtrut och 1 juv. fiskmås
Namn: Björn
Datum: 10 augusti 2005
Text: Borttagning av slagna gräset på Spångabyggets sidvall. Ganska blöt mark, lite
fuktigt överlag, men arbetet gick bra. På ca 2 tim klarade 4 personer hela ängen.
Namn: ÖN-arbetskväll
Datum: vecka 30-31
Text: Varit i Dalarna en tur. Inte så mycket obsar men sett ljungpipare och gluttsnäppa
i sina häckningsbiotoper. Gott om grå flugsnappare, lite gråsiska, någon gulärla
och grupper av trolig st. korsnäbb som drog över vid Fulufjället. Trevligt att se
fåglar i sin häckningsmiljö.
Namn: Lennart m. familj
Datum: 14 augusti 2005
Text: En liten tur till Värsjön. En spillkråka på vägen upp dit,1 trädkrypare,7 storlomar
i en klunga,1drillsnäppa,fisktärna ad/juv, 5 storskrakar, 1 häger. På vägen hem
lyfte 1 ormvråk invid vägen med 1 orm i klorna.
Namn: Viktoria och Ferenc
Datum: 14 augusti 2005
Text: Lite vandrande över Flåssmyr, en flock ängspip, Värsjön hyste bl. a. en storskarv,
flera fisktärnor varav 2 juv., 3 storlommar sågs, inte många fiskmåsar kvar, eller?
Hade bara ett par gamla fåglar och 2 juv. Drillsnäppa.
Namn: Björn
Datum: 14 augusti 2005
Text: Lite samlande av belägg i slutspurten av Skåneinventeringen av kärlväxter. I ett
kärr i Ekholm hittades veksäv, granbräken togs i Ljungaskogskärret nära Ramnekärr, dysäv i Lärkesholmssjön.
Namn: Zigge o Janne
Datum: 14 augusti 2005
Text: Några trevliga fågelobservationer under "Holkenrundan". Tofsmes, talltita och en
fiskgjuse vid Håleryd. I Harbäckshult en familj törnskator med 2-3 juv, rastande
gulärla, och en lärkfalk passerade rakt över huvudet. Trevligast var dock ett besök hemma hos Vivi Jensen i Fasalt där sälgskimmerfjäril Apatura iris kunde
studeras. Fantastisk fjäril!
Namn: Patric
Datum: 14 augusti 2005
Text: På vår cykeltur idag såg vi troligen ett par tranor, två var de i alla fall! Vi såg
dem från 108:an, på höger sida, när vi kom från Bälinge och cykla mot Åsljunga.
Första öppna fältet med lite sankmark, bakom ett mindre granbestånd, längs vä-

gen. De gick så fint och åt. Alltid roligt att se även om det kanske inte är jätteovanligt.
Namn: Birgit & Pär Svensson
Datum: 16 augusti
Text: Persköp. Först i mitt blickfång, en bit framför mig på grusvägen, ett rådjur tycktes det. Väl längre fram visade sig att det var frågan om en dovhjort! In i den
unga tallskogen småsprang då en flock dovhjortar, bestående av 3 årskid och
minst 4 vuxna hindar. Roligt och inte särskilt ofta sett här i trakterna.
Namn: Björn
Datum: 16 augusti
Text: Slåttern i Ramnekärr genomfördes denna vackra kväll. 8 personer utrustade med
liar , varav 2 något äldre snidare, 2 kvinnor och ett mellangäng med 4 "medelålders". Ängen var slagen efter bara en timme. Flertalet höga stänglar med Jungfru
Marie nycklar sparades, fast de var ju avblommade. Goda mackor, öl eller mjölk
och kaffe intogs i Unossons inbyggda veranda. Smaksamt, pratglatt. Efteråt kollades, på begäran av unga Josefin, en betesmark med ljung, vilken tidigare varit
befolkad med några små låsbräkenplantor. Inga sådana kunde hittas i det avtagande ljuset, däremot en hel del ännu blommande jungfrulin.
Namn: ÖN:s slåttergäng
Datum: 20 augusti 2005
Text: Rastande forsärla både hemma och vid Holken. Tofsmes vid Håleryds dammar.
Törnskatorna kvar "nere" i Harbäckshult.
Namn: Patric
Datum: Sommaren -05 (23 augusti)
Text: Mattias Karlsson meddelar att han denna sommar haft sandkrypare i Pinnån en
bit nedströms Åkarpsbron. Dokumenterat fynden. Roligt. En art som tidigare sporadiskt noterats, och som också bör kunna noteras i samband med det elfiske som
Anders Eklöv ska göra de närmsta veckorna.
Namn: Janne
Datum: 27 augusti 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: förmodligen har det passerat en hel där bivråkar här
idag. Noterade 12 ex glest utspridda mellan 11-12 och 18 ex 15.15-15.30, varav
10 ex i tät följd. En del sträckte söderut, andra västerut. Övrigt: fiskgjuse 2 ex,
sparvhök 3 ex, lärkfalk 1 ex, gulärla 4-5 rast, forsärla 1 rast.
Namn: Patric
Datum: 27-29 augusti 2005
Text: Några av de intressantaste svampfynden senaste dagarna: Kruskantarell, skarp
rökriska i Svinstorp. Praktkremla, slät vitriska, avenboksriska, fläcktråding på
Ringåsen. Doftspindling, gaffelkremla, finflockig tofsskivling i Bosjöholm.
Namn: Tony
Datum: 28 augusti 2005
Text: Värsjön. En lärkfalk sittandes i en torr gran på Värsjösidan, 13 lommar i en tät
grupp, en häger. Tyst vid sjön, ingen vitfågel syntes till. Hemma vid Ringåsen,
minst 5 mindre korsnäbbar. En dubbeltrast Årröd den 29:e. En bivråk i Åkarp den
31:e.

Namn: Björn
Datum: 28 augusti 2005
Text: Floracikeln avslutades ”ståndsmässigt” med en heldagsexkursion till Öresundsön
Ven. Och visst fick valuta för den tid vi valde att tillbringa på denna uppstickande varelse, med branta branter och ett uppodlat ”innanhav” och med Tycho Brahes Uranienborg och utsikterna vid Backafall. Ännu blommade en del växter,
som rödklint, blåklocka, åkerveronika, bocktörne, vitsenap, småhaverrot, cikoria,
bovete, vildpersilja m fl. De överblommade arterna var förstås i legio, fina
kungsmyntor, spåtistlar, strandarter som marviol, sodaört, strandkål, björnbärsarter av delvis obestämt slag. Hundtunga, fårtunga, oxtunga. Ja, mycket mer kunde
uppräknas. Uppemot tusentalet ljungpipare drog emellanåt fram över öns öppna
åkerlandskap, gulärlor, utdragande bivråkar. Motionen i branterna gjorde oss
gott, fikorna likaså. Avslutning med jättefräken och Venglasskulor satte punkt för
en givande utesöndag.
Namn: ÖbN´s floracirkel; Zigge o Janne
Datum: 30/8, 1/9
Text: Några nya svampfynd. 30/8: boknopping och sockelhätta, tidigare inte noterade i
kommunen, Turabygget, NV om motellet. Även 3 fynd av violfotskremla på lokalen. 1/9 Fjällsopp, mellan Vanåsfors och Bosjön.
Namn: Tony
Datum: 1 september 2005
Text: En fin flyguppvisning av en lärkfalk på ganska låg höjd nära en damm i Åkarp.
Svalorna kände sig provocerade och det var väl några ladusvalor som ideligen attackera falken. Segla runt i ett antal minuter.
Namn: Landskapsinventering; Cissela o Janne
Datum: 2 september 2005
Text: Kulturlandskapet inventeras vidare. Nu Åkarp. Dock fikapaus vid kyrkoruinen,
varvid mindre hackspett skrek till och en nötkråka kraxa. Vid hemfärd mot
Hjälmsjö vevade en mycket vacker tornfalkhanne på med sina vingar.
Namn: Cissela och Janne
Datum: 3 september 2005
Text: Riksmästerskap i tomtskådning. Skådade 06:45-18.00. Några kortare pauser.
Mediokert sträck. Mitt på dagen hände i princip ingenting. Strax efter 17.00 dock
plötsligt lite rovfåglar, bl.a. 3 tornfalkar, 1 stenfalk och 5 bivråkar inom loppet av
en kvart. Fick ihop 47 arter. Om enkelbeckasinen, skogsduvan och rödstjärten
från fredagskvällen hade visat sig hade det blivit tangerat rekord. Ändå ganska
trevlig artlista. Nämnas kan bivråk 5 ex, tornfalk 4 ex, lärkfalk 2 ex, stenfalk 1
ex, mindre hackspett 1 ex, forsärla 1 ex, nötkråka 2 ex och mindre korsnäbb 5 ex.
Tranor hördes några gånger och två flockar sågs, 16 ex resp. 7 ex.
Namn: Patric
Datum: 3 september 2005
Text: Svampinventeringsträff i Florshult. Några av de bästa fynden var orangebrun
giftspindling, röd flamskivling, spädkremla, tårkremla, ostronmussling och gråriska. Vi hjälpte Puggehatten(Skånes mykologiska förening) att samla svamp till
deras utställningar i Kristianstad och Björekröd (Kullen). De samlade i Lönsjö-

holm, vi i Florshult. Vi hittade ungefär lika många arter, ca 50 st, på båda ställena.
Namn: Peter, Perry, Ferenc, Janne, Tony
Datum: 3 september 2005
Text: Svampinventering Lör. 3/9 Det blir till något av de fina områdena i Jannes och
Jörgens Naturvårdsplan. Vi samlas vid Gästis kl 09.00. Hemma igen vid 12.00.
Ta med korg, stövlar, fika och en kniv till att bryta upp svampen med. Vi kommer att fokusera på att hitta så många arter vi kan. Ingen speciell tid läggs på
matsvamp, men hittar vi lite så är det bara kul. Alla som är intresserade är välkomna. Ring 0435-54660, eller skicka e-post om något är oklart.
Namn: Tony Svensson
Datum: 4 september 2005
Text: Dagens långvariga exkursion gick till Bjärekusten, från Öllöv till Torekov. En
härlig dag med mycket upplevelse, tilltalande väder, växter och fåglar. Vi var åtta
personer som vandrade, fikade, njöt... hela tiden med Kullabergs silhuett i fonden... och till slut med den härliga synen av Hallands Väderö inför ögonen. Man
tackar och bugar.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 6 september 2005
Text: Någon mindre, någon medelstor falk skyndade förbi, hann dåligt med i artbestämningen. Fina granspiror, i form av snirkliga blad. En del ganska stora ekar,
någon mångstammig bok. Allt nere i Troedstorp. Ohävdade och hävdade marker.
Vilken vacker dag, privilegierat att få vara ute och inventera.
Namn: Cissela o Janne, kulturlandskapsinvent.
Datum: 7 september 2005
Text: En utomby-obs: 4 tranor gick alldeles nära vägen mellan Ulfs och Häljalt, precis
vid dovhjortshägnet. En av tranorna såg brunaktig ut, mer hann jag inte se i förbifarten. Men troligen var det 1 par med 2 nästan vuxna ungar.
Namn: Tony
Datum: 8 september 2005
Text: Slåttern på den lilla ängsbiten vid Selbäcken i Åkarp genomfördes denna soliga
kväll. Trivsam samvaro, diskussioner, fika.
Namn: Jens, Bengt, Janne
Datum: 9 september 2005
Text: Cyklade Flinkarundan på kvällen. På ängarna väster om f.d. affären obsade vi en
stenskvätta och vid Nilssons i V Flinka hörde vi en kort strof av nötkråka.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 10 september 2005
Text: Några timmars tomtskådning även denna lördag. Glest rovfågelsträck, men imponerande många ladusvalor på väg söderut. Säkert fler än 1000 ex, särskilt
många kring 15-tiden. Andra sträckande och rastande småfåglar var bl.a. järnsparv, trädpiplärka, sädesärla, gulärla, bofink och grönsiska. Kul också med 16
storskarvar som under flera minuter skruvade till anmärkningsvärd höjd innan de
drog iväg västerut. Annat: bivråk 1 ex, duvhök 1 ex, brun kärrhök 1 hane, 1 hona,

glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, nötkråka 3-4 ex. Några ormvråkar och sparvhökar.
Björn var med en stund på förmiddagen.
Namn: Patric
Datum: 11 september 2005
Text: Fotorunda längs Pinnån. Nere vid Skvattemölla, nära Östra Ljungby kraxade en
nötkråka till. Besökte även marker just nedströms Kopparmöllan. Härligt väder!
Namn: Janne
Datum: 13 september 2005
Text: Vackert inventeringsväder. Gick nere i Esborrarp. Försökte hitta rester efter gamla fägator. Välhävdade betesmarker. Granskog på f d åkermark. Och visst var det
väl en trädlärka som drog förbi, kanske lite tidigt.
Namn: Cissela och Janne
Datum: 16 september 2005
Text: Mindre hackspett, 1 ex vid Södergården
Namn: Björn
Datum: 16 september 2005
Text: Den allt snedare höstsolen lyckas dock belysa min allt äldre björkvedstrave. På
dess topp finns ett par täckande plåtflak, vilka tycks bli populära sittplatser för 34 trollsländor som nyttjar dessa för vila och spejarplats efter lämpliga flygfän.
Sländorna är ganska grå, bruna, kanske något rödbruna (för vissa). Vet ej arttillhörighet. Snart blir det väl alltför mycket höst för dessa grandiosa skapelser.
Namn: Janne
Datum: 17 september 2005
Text: Några timmars skådning från tomten i Harbäckshult. Björn var med den mesta tiden. Inget rovfågelsträck att tala om, men vi hade åtminstone 1 bivråk och 1 tornfalk. Småfågelsträcket dominerades av bofink. Enstaka ladusvalor och sädesärlor.
Bland rastarna skogsduva, forsärla, rödstjärt, stenskvätta, ängspiplärka och svarthätta.
Namn: Patric
Datum: 17 september 2005
Text: Minst fem tjädrar flög upp från en åker nere i Eljalt... bör ha varit fullvuxna ungfåglar från en lyckosam kull. Roligt!
Namn: Karl Åke Almén (gm JJ)
Datum: 18 september 2005
Text: Samexkursion till Klippanbygdens Räfshalen nära Riseberga. Vi visades runt på
slåtter- och betesmarken, för att därefter äntra Juskushall och dess basaltformationer. Slutligen vandrade en del, bilade andra till den gamla möllan kilometern
bort. Blev visade på dess funktionella drift med vattenhjul och så av någon Friberg.
Namn: ÖN/Klippanbygden-exkursion
Datum: 18 september 2005
Text: Cirka 25 råkor tillsammans med kajor, skator och kråkor på idrottsplatsen.
Namn: Björn

Datum: 18 september 2005
Text: Morgontur via Grytåsa till Flinka sjö. Ormvråk och stenskvätta vid Jan-Erik Hectors. Vid sjön 5 ex kricka, 3 ex gräsand, och troligen var det 3 ex rastande skedand, nötskrika, spillkråka på håll, blåmes, talgoxe, rödhake. Alltid något i arla
morgonstund.
Namn: Lennart
Datum: 19 september 2005
Text: Landskapsinventering nere i Esborrarp. Kolla bl a tofsvipelokalen som ligger lite
avsides. Fuktmarken tycks nu helt vara övervuxen med veketåg. Kaveldun brett
ut sig i blötare parti. Ridhästar sköter markservicen. Torrkulle med slåttergubbe,
knägräs... Parti med nästan skogsbeteskaraktär i gränsen mot Troedstorp. Ganska
stillsamt på fågelfronten. Ringduvor drog lite, grönsiskor tala om att de fanns,
sparvhök framför bilen, ropande gröngöling, priiande spillkråka.
Namn: Cissela och Janne
Datum: 20 september 2005
Text: Anders Eklöv, från Lund, elfiskar i Pinnån. Idag var jag med på några olika lokaler. Ekholmsbron: 5 öringar, ca 30 elritsor. Strax nedströms bron vid Ågatan: 2
öringar (störste 18 cm), 1 gädda ca 60 cm. Strax uppströms bron vid Ågatan: 7
öringar (varav de två största var 26 cm)Dessutom några elritsor, småabborrar,
smågäddor. Där ån tangerar norra delen av landisbanan och öarna börjar: endast 2
öringar (ca 16 cm). Slutligen besöktes den lilla bäcken i kanten av Fante håla,
fiskade uppströms vägen. Här fanns jättegottom med öring: hela 25 öringar (24
cm, 22, 16, 16, 14, 14, 13 i skala ned till årsyngel i storlek 75 cm). Intressant med
öringrika småbäckar, men torftig huvudfåra, själva Pinnån. Anders Eklöv hade
hjälp av Kerstin Weisz. Medskådare var på slutet Bengt Christiansson och Peder
Hansen.
Namn: Janne
Datum: 21 september 2005
Text: Långalts myr på e.m. Gott om ängspiplärkor, bofinkar och grönsiskor i luften.
Några ormvråkar och glador. Roligast dock en bubblande orrtupp. En mindre
hackspett ropade till. I Mörkahult sågs en lärkfalk. Börjar väl bli sent för dem.
Namn: Patric
Datum: 24 september 2005
Text: Dags igen för svampinventering, Lördag 24/9. Alla intresserade är välkomna att
delta. Denna gång blir det en eftermiddagstur. Samling vid Gästis kl. 14.00. Ta
med svampkorg, stövlar, fika och gärna lupp. Hemkomst vid 18.00.
Namn: Tony Svensson
Datum: 22 september 2005
Text: Landskapsinventering i Årröd. Höjden vid Hövdingagraven. Fin svartbräkenplanta med 30-tal blad, ca 1,5 dm långa, på klippvägg. Skuggbräkenplatsen lyste tom.
Avverkade granar, stormfällda, kring gravröset (från bronsålder eller järnålder) tyvärr lagt en hel del granris rakt över kanten av röset. Dåligt! Grönsiskor, bofinkar, gulsparvar, nötskrikor i luftrummet och ljudrummet, korpar. Skogskalkat
med nedmalda djur i granskogar. Lukta lite illa. Slutligen Spelebygget och Hallabygget. Förra åkermarken består idag mest bara av granskog i olika åldrar. Fina
fägator och gärdsgårdar som tidigare under byarnas tid fungerat som gräns mellan utmark och inägor. Vacker bokspinnarlarv.

Namn: Cissela och Janne
Datum: 22 september 2005
Text: Strimtåg, Juncus foliosus har hittats av prof. em. Sven Snogerup vid Lärkesholmssjön. Det är första gången arten påträffats i Sverige!
Namn: Leif Sigbo
Datum: 23 september 2005
Text: Jo, en liten observation utombys. Var på besök i Helsingborg. Fick höra en flitigt
sjungande gransångare i anslutning till Landborgen - som den väl kallas. Nära
Kärnan. Men en gransångare är väl som en gransångare?
Namn: Janne
Datum: 24 september 2005
Text: Gick en runda vid Smedhultamossen. Varfågel, tofsmes, kärrspindel, älgflugor
och mygg... Glada i Smedhult och i Sönder Össjö. Från luften hördes och sågs
bl.a. ängspiplärka, järnsparv, bofink och grönsiska.
Namn: Patric & Kevin
Datum: 24 september 2005
Text: Obsade i Ljungaskog mellan 14 och 17. Mest bofink o grönsiska i luften. Stationära domherrar, ett antal taltrastar, en spillkråka. Ormvråk, ca 4 stationära och ca
15 sträckande. En glada i området, en ryttlande tornfalk, Pinnådalen, en sträckande lärkfalk kl. 15. Mera sträckande, minst 2 ladusvalor, en trädpiplärka, ett antal
sädesärlor, drygt 10 änspip, 2 sparvhökar, minst en sävsparv, mm. Hade 31 säkra
arter.
Namn: Björn
Datum: 25 september 2005
Text: På sena eftermiddagen, vid 16-tiden, behagade någon, några orrar kuttra en längre stund nere i Eljalt. Höstspel, minsann.
Namn: Görtie och Karl-Åke Almén (gm JJ)
Datum: 25 september
Text: Lite sittande på Långalts myr, ca kl 10 till 12. Ett ganska tätt sträck av bofink
med enstaka inslag av bergfink(hördes). Även grönsiskesträck och lite glesare
med ängspip. Inte mycket rovfågel, en tornfalkshane och en glada, plus de stationära ormvråkarna. Ett gäng stjärtmesar i kantskogen. Värsjön på sen em. 10 honf.
storskrakar, 8 honf. salskrakar, 2 storskarvar, 2 hägrar, ca 30 ladusvalor, 6 storlommar.
Namn: Björn
Datum: 25 september 2005
Text: Söndagen tillbringades i Klöva Hallar i ett samarrangemang med NV-Skånes
kretsar. Svampletning stod på programmet, och ledare var Bengt Hertzman. Det
var torrt i bokbackarna, men lite blev det. Vi fann bl.a. cinnoberspindling, purpurstensopp, mandelriska, svart trumpetsvamp, silkesmusseron, gräddvaxing,
smal svampklubba och fläckfingersvamp. Nere i ravinen nära bäcken fann vi bla
saffranshätta, dvärglaxskivling, spindelrödhätting, alriska, alkremla, rättikhätta
mm.
Namn: ÖN-exkursion

Datum: 25 september 2005
Text: En mindre hackspett ropade till en kort stund från lövträd nära stugan i Ö Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 25 september 2005
Text: Nötkråka i granarna på Bjäregatan.
Namn: Britt Gustavsson
Datum: 27 september 2005
Text: Landskapsinventering nere i Årröd. Behagfullt väder. Småflockar med bofinkar
drog ibland förbi. Grönsiska. Några små grågåsflockar. Jätteeken blir med åren
allt dödare. Dock imponerande att skåda på nära håll! Fina båleväggar i Månssons uthus. En gräshoppa hittades i fuktig gräsmark, vall... den hade rödbruna innanlår och något gråaktig bakkropp. Möjligen en kärrgräshoppa. Saknar vettig
bestämningslitteratur. Slånbärsrika snår i åkerkant.
Namn: Cissela och Janne
Datum: 27-28 september 2005
Text: 27/9 Mindre hackspett ropade, Skogen. 28/9 Östra sidan av Vemmentorpasjön:
spillkråka 1, större hackspett 1, mindre hackspett 1, en liten flock stjärtmes(räknade inte dem), dubbeltrast 1. Södra sidan av Vemmentorpasjön: gröngöling 1.
Namn: Tony
Datum: 28 september 2005
Text: Även här sång av gärdsmyg idag. Lite avkortad men ändå så härlig. Igår ett tiotal
sädesärla på bollplanen vid Ekets skola.
Namn: Lennart
Datum: 28 september 2005
Text: Även i Ö Ringarp ville en gransångare sjunga så smått. Och en kort stump av
gärdsmygens mer smattrande låt lät också höra sig.
Namn: Janne
Datum: 30 september 2005
Text: Eftermiddagsskådning från tomten, 14:20-16:30. Intensivt småfågelsträck. Ängspiplärka, bofink, bergfink och grönsiska var de som hördes mest. 10-talet ladusvalor. Roligast dock 11 + 2 rastande trädlärkor. De sistnämnda två kunde jag
även bjuda Björn på. Övrigt: storlom 1 ex, storskarv 10 ex, sparvhök ca 10 str
och 3 stationära, tornfalk 1 ex, trolig stenfalk 1 ex, nötkråka 1 ex, ringduva ca
250 ex.
Namn: Patric
Datum: 1 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: glada 1 ex, trädlärka 2-3 ex.
Namn: Patric
Datum: 1 oktober 2005
Text: Denna regniga Lördagseftermiddag tillägnades svampinventering i Pinnområdet
från Ågatan upp till slåtterängen. Flera riktigt fina fynd gjordes i de växlande biotoperna längs ån. Beckriska, dyriska, nässelkremla, russula livescens (har inget

svenskt namn, men är en typ av kamkremla), eldspindling (även kallad gulbrun
spindling), rothätta, alkremla och lövtrattskivling har samtliga aldrig tidigare noterats från kommunen. Kul! Dessutom hittade vi bl.a. skogsrödhätting, alriska,
gulriska, brandriska, tallblodriska, gul flamskivling, purpurskinn, gråfotad flugsvamp, tårkremla, kokosriska och kärrsopp.
Namn: Ferenc, Janne och Tony
Datum: 1 oktober 2005
Text: Vi kör vidare med svampinventering. Lördagen 1/10, kl 15.30. Samling vid Gästis, hemkomst ca kl 18. Ta med stövlar, regnkläder och svampkorg.
Namn: Tony
Datum: 2 oktober 2005
Text: Inte orkade undertecknad upp till varken exkursion eller möte om golfbana! Obsade istället under några timmar i Ljungaskog. Mycken bofink på flytt, medan
antalet grönsiskor nog har minskat sedan jag var här sist. Även en del ängspip på
flytt, ett par sånglärkor, och roligt även här trädlärkor 2 ex, järnsparvslock hördes. Ormvråk på flytt i 4 "grupper" i skruvar vid olika tidpunkter, 15, 23, 18 och
15 ex i skruvarna. En ropande mindre hackspett, en stationär glada, spillkråka,
mm. Sedan åkte jag till Hjelmsjön.
Namn: Björn
Datum: 2 oktober 2005
Text: Hjälmsjön på e.m. gråhakedopping 3 ex, skäggdopping 1 ex, smådopping 1 ex
och sjöorrehane 1 ex. Denna, för kommunen, relativt trevliga artkonstellation
lockade även dit Björn, Peter och Janne.
Namn: Patric
Datum: 2 oktober 2005
Text: Det blev en vandring Lönnsjöholm – Långalt - Karsatorp på förmiddagen istället
för exkursion till Rössjöholm. I kanten på Långalts myr hade vi turen att stöta
upp en tjädertupp, annars inte så mycket på fågelfronten. Hörde ytterligare ett
uppflog, kanske var det en orre. Lite finkar och ängspip i luften, tofsmes hördes. I
Fedingesjön vilade 9 sjöorrar, 7 hanar och 2 honor.
Namn: Patric & Bo
Datum: 2 oktober 2005
Text: Söndagens exkursion samlade 12 deltagare som fick uppleva en skön vandring
under några timmar i trakterna av Rössjöholmssjön.
Namn: Peter m.fl.
Datum: 4 oktober 2005
Text: Nötkråka och mindre hackspett har hörts då och då i Harbäckshult under de senaste veckorna
Namn: Peter
Datum: 4 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: så blev det till slut en blåhök från tomten i höst också.
1 hona str S 15:45.
Namn: Patric
Datum: 5 oktober 2005

Text:

Satt en liten stund vid Mammas vik. Mycket fink i rörelse. Två tranflockar, en kl.
15.32. med ca 35 ex, en kl. 15.44. med ca 30 ex. Bägge på mycket långt avstånd.
I sjön en bläsand, en storskarv, en skäggdopping, en sädesärla på flytt.
Namn: Björn
Datum: 5 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: tomtskådning tillsammans med Eva och Viktoria.
Mycket småfågel, men sparsamt med rovfågel. Dubbeltrast, stenskvätta, sånglärka, järnsparv, ängspip, bo- och bergfink, grönsiska, domherre. Mindre hackspett
och gröngöling ropade. Tornfalk 1 ex, glada minst 2 ex, ormvråk ca 15 str,
sparvhök 4 ex, nötkråka 1 ex. Möjligen 1 blå kärrhökshona. Flera hundra ringduvor (500-1000 ex?). En del verkade cirkulera runt i området, andra mer bestämt
sträckande söderut. Även amiraler på väg söderut. Kom glest utspridda, men som
tätast kanske upp mot ca en per minut. Sammantaget säkert hundra exemplar på
någon timme. Häftigt! Enstaka nässelfjärilar, en mindre guldvinge.
Namn: Patric
Datum: 8 oktober 2005
Text: Märkligt med ormvråkarna. Det sträckte bara ut 3 ex (sic!) i Falsterbo. I princip
alla de 350 som passerade här på 1,5 timme flög åt söder. Enstaka grupper höll
något mer åt SV. Till Falsterbo kom de hursomhelst inte denna dag.
Namn: Patric
Datum: 8 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult. Vilken fart det var på ormvråkssträcket på eftermiddagen! Vet inte hur mycket jag missade för jag började spana först 13:45. Fram till
15:15, under 1,5 timmar alltså, passerade 355 ex. Som mest kunde nästan 100 ex
ses samtidigt. Dessutom 4 fjällvråkar och 3 duvhökar.
Namn: Patric
Datum: 9 oktober 2005
Text: Roligt med Patrics flitiga sträckskådande. Själv gick jag en förmiddagsrunda i
hemmamarkerna i Ringarp och fick då höra riktigt fin sång från en eller två gärdsmygar. Spillkråka, sträckande ormvråk. Motorvägsfordon.
Namn: Janne
Datum: 9 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult 12:00-14:45: inte alls samma fart på ormvråkarna som
igår, men vi fick ihop en ganska trevlig artlista. Ormvråk ca 35 ex, fjällvråk 1 ex,
glada 3-5 ex, blå kärrhök 1 hona, sparvhök 1 ex, mindre hackspett 1 ex, skogsduva 5 ex, obestämd korsnäbb 2 ex, steglits 1 ex, trädlärka 12 eller 23 ex... Först
kom 12 str trädlärkor som gick ner en kort stund. Dessa föreföll sträcka vidare. 1
timme senare upptäckte vi ett gäng rastande trädlärkor ute i hagen. De räknades
till 11 ex, men de kan mycket väl varit 12 st så kanske var det samma flock ändå.
Hursomhelst. Trevligt med alla trädlärkor i höst. Övrigt: sånglärka, ängspiplärka,
rödvingetrast, bo- och bergfink, grönsiska.
Namn: Patric & Eva
Datum: 9 oktober 2005
Text: Såg en ensam stare i Ljungaskog under fm-cykling. Satt och vilade på elledning.
Namn: Lennart

Datum: 10 oktober 2005
Text: Lite kattuggleropande sista veckan under några kvällsstunder i Ö Ringarp.
Skrämde upp en storskarv inne vid stranden av Hjälmsjön. En vinterlik skäggdopping längre ut.
Namn: Janne
Datum: 10 oktober 2005
Text: Det klarnade upp på sen em., stack en stund till obsplatsen i Ljungaskog. Mest
bo- och bergfink, en hel del ängspip, några sträckande sånglärkor, endast stationära ormvråkar o en dito glada, en rastande rödvingetrast, plus lite till.
Namn: Björn
Datum: 10 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: 10 steglitser ikväll. Kanske upp emot 100 rastande
ängspiplärkor.
Namn: Patric
Datum: 12 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: lite sträckskådande på eftermiddagen, Eva och Björn
satt med en stund: ormvråk 56 ex, fjällvråk 2 ex, sparvhök 7 ex, duvhök 1 ex, blå
kärrhök 1 hane, glada 2 ex, trädlärka 1 ex.
Namn: Patric
Datum: 13 oktober 2005
Text: En rödhake behagade sjunga, nästan höstsjunga som under lundatiden. En gärdsmyg knäppte. I Östra Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 14 oktober 2005
Text: Gick runt i tassemarkerna i Östra Ringarp: spillkråka, nötskrika, mossor, stora
sten.
Namn: Janne o Eva
Datum: 15 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult. Skådade mellan 09.20-17.00 utan paus, men det var det
värt, för detta var den svettigaste tomtskådningsdagen någonsin. Håll i er nu: trana 3150 ex i 28 sträck där största flocken räknades till 380 fåglar. En annan stor,
mycket låtande flock om ca 270 individer, kom in lågt och skruvade sedan rakt
ovanför hagarna, vilket fick alla hästarna att springa i panik. Lite Hitchcockstämning... I denna flock kunde ungfågelsandelen uppskattas till ca 1/3. Inte illa inbillar jag mig. Vidare: ormvråk 330 ex, fjällvråk 10 ex, glada 3 ex, sparvhök 27 ex,
duvhök 3 ex, brun kärrhök 1 ex, kungsörn 1 juv (fantastisk obs, skruvade rakt
ovanför tomten), grågås 270 ex (130 obestämda gäss) och ringduva 430 ex. Rikligt med sträckande sånglärkor, bo- och bergfinkar och en del ängspip, järnsparv
och domherre. Annat smått och gott: gråhäger 1 ex, tofsvipa 1 ex, gröngöling 1
ex, nötkråka 1 ex, trädlärka minst 1 ex, stare 3 ex och steglits 4 ex. Sedan var det
kanske 2 vinterhämplingar som rastade kort på telefontråden? Björn och Johan
hjälpte till att räkna tranor en timme på e.m.
Namn: Patric
Datum: 15 oktober 2005

Text:

Ca 130 tranor skruvade sig uppåt i 5 min, innan de i en vid båge sträckte rakt söderut. Skogen, vid kl 13.15 idag.
Namn: Tony
Datum: 15 oktober 2005
Text: När jag var ute och gick i Västra Spång vid 12.30 passerade 300-400 tranor över
mig.
Namn: Ferenc
Datum: 15 oktober 2005
Text: Kungsörn over Attarp set af 4 personer. Jeg har rapporterat det via en ven fra NÖ
skånes fogelklub, men vil lige give Patric besked om at vi også så kungsörnen
Juv, og desuden mange traner. Undskyld den sene rapportering.
Namn: Henrik Holm-Kjar
Datum: 16 oktober 2005
Text: Dagen efter den stora flyttdagen för vissa arter. Fantastiskt igår! Värsjön på sen
em. från Sjöholma. Drygt 60 änder på långt håll vid Landön, svårt att artbestämma alla! Men, drygt 20 brunänder, drygt 10 vigg, minst 10 gräsänder, ett "antal"
knipor, plus några obest. Och, en mindre hackspett hördes en "gång".
Namn: Björn.
Datum: 16 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: bara några korta stunder med kikaren idag. Verkade
inte vara något sträck alls att tala om. Hade dock 24 rastande vinterhämplingar.
Under "Holkenrundan" sågs en varfågel vid rakbanan. Att gårdagen var exceptionell visar också siffrorna från Falsterbo på SkOF:s hemsida kan dessutom följande läsas idag: Höstens intåg i Sydsverige med lägre temperatur, nordanvind
och kristallklar sikt satte verkligen fart på sträcket vid Falsterbo. 137 000 ringduvor, nästan 8 000 ormvråkar och 4 500 tranor sågs lämna landet. För ringduva
och trana är det de högsta dagssummorna någonsin och för ormvråkens del får
man gå tillbaka till 1950-talet för att hitta högre siffror.
Namn: Patric
Datum: 19 oktober 2005
Text: Värsjön från Sjöholma. 54 brunänder, 26 vigg, 6 krickor, 5 honf. salskrakar, ca
10 knipor, 15-tal gräsänder. En mindre duvhök, troligen en hanne, kom, satte sig
en stund på en av öarna, med ett par kråkor kraxande på lite lagom avstånd, lyfte
mot Värsjö by efter en stund. Och, från NO, kom det gäss, 13 ex, som gjorde
några låga rundor över sjön, tycktes vilja landa, ångrade sig, och sträckte vidare
åt SO. Lätet inte som sädgåsens, inte var det några grågäss, utan 13 stycken bläsgäss i en grupp med några gamla fåglar och ett antal yngre. Under rundorna över
sjön kom de ett par gånger på mycket tittarvänligt avstånd.
Namn: Björn
Datum: 19 oktober 2005
Text: Värsjön från Sjöholmasidan: skäggdopping 1 ex, knipa 20 ex, vigg 15 ex, brunand 40 ex, salskrake 7 honf. Pinnån, mellan Bruket och Engens: strömstare 3 ex.
Varfågel och ett gäng mindre korsnäbbar i Harbäckshult.
Namn: Patric
Datum: 21 oktober 2005

Text:

En troligen påkörd, ihjälkörd ekorre på Hässleholmsvägen. Låg just vid kanten
asfalt, mindre hård beläggning. Fredag eftermiddag. Annars lugn ringarpshorisont.
Namn: Janne
Datum: 22 oktober 2005
Text: En kort, hastigt påkommen visit vid Värsjön på sen eftermiddag, kl. 17. Ca 80
storskrakar, ca 60 brunänder, ca 30 vigg, ca 15 knipor o 2 honf salskrakar. Nästan
alla storskrakarna är honf ex, enstaka hannar kan urskiljas på begynnande eklipsdräkt.
Namn: Björn
Datum: 23 oktober 2005
Text: Värsjön em. vid sjöholmasidan. Vigg 14 ex, Knipa 12 ex, Brunand 4 ex, Gräsand
3 ex, Storskrake ca 70 ex, Skäggdopping 1 ex, Salskrake 7 ex honfärgade, Rödglada 1 ex, Korp 10 ex. Från badplatsen vid norra sjöänden obsades Småskrake 2
ex, Gräsand 3 ex, och dragande i trädtopparna 11 ex Stjärtmes.
Namn: Lennart
Datum: 23 oktober 2005
Text: Vandring på förmiddagen runt den mindre av Lärkesholmssjöarna. Grönsiska,
gråsiska, Eje Mårtensson, några enstaka bilar, nollresultat på koralltaggsvampstället från ifjol. Skönt väder, vackra färger.
Namn: Perry och Janne
Datum: 23 oktober 2005
Text: Lillgården, Harbäckshult: ett helt oväntat tomtkryss - stötte nämligen upp en
dvärgbeckasin när jag var på väg över hagen till "ekbacken" för att försöka hitta
den mindre hackspett som nyss ropat. Även 2 enkelbeckasiner. I fredags 15 vinterhämplingar. Värsjön på f.m. med Rikard: skäggdopping 2 ex, storkskarv 1 ex,
kricka 5 ex, brunand 52 ex, vigg 9 ex, knipa ca 20 ex, storskrake 60 ex.
Namn: Patric
Datum: 25 oktober 2005
Text: Sitter hemma vid frukostbordet. Men vad... jo, en pytteliten gärdsmyg kommer
uppflygande till snedgaveln och ryttlar (!!) elegant som en tropisk kolibri... vilken miniuppvisning i denna emellanåt vårlika höst. Funderingar på en minislåtter
på backsippeslänten på golfbanan. Tillstånd har i vederbörlig ordning inhämtats.
Namn: Janne
Datum: 26 oktober 2005
Text: Varfågel och fjällvråk nära Hästhagen, inte långt från Örkelljunga kommuns sydligare delar.
Namn: Janne
Datum: 27 oktober 2005
Text: Äntligen blev det av med lite skötsel på golfklubbens fina backsippeslänt. Två
arbetsvilliga typer kämpa en kort timme med att slå och slå och bära bort. Golfarna var som bortsmält snö. Fin sång av rödhakar... gråsiskor flög förbi, nötväcka tvitta till, en ormvråk inspekterade.
Namn: Eva och Janne

Datum: 28 oktober 2005
Text: Intog en lättlunch vid Värsjön i det underbart goa vädret. Solen sken, sv vind o ca
14 grader! En del vågskvalp i sjön gjorde det lite svårt med exakta antal på änderna. Ca 60 storskrakar, ca 20 vigg, minst 20 brunänder, 5 honf. salskrakar, en
skäggdopping, knipor. Igår en sträckande forsärla över Örkelljunga centrum.
Namn: Björn
Datum: 30 oktober 2005
Text: Var och tittade på Lennarts prutgås vid Vemmentorpasjön. Den såg pigg ut, får
hoppas den kommer vidare. 5 dubbeltrastar i Sonnarp. Annat: sorgmantel 1 ex
vid rakbanan, Håleryd. Mycket rödvingar, björktrastar och domherrar. Stare 35
ex, dubbeltrast 2 ex och enkelbeckasin 1 ex hemma vid Lillgården.
Namn: Patric
Datum: 30 oktober 2005
Text: Cyklat fm. Passerade dammen på Högkullen där det förutom 20 ex gräsand, gick
en Rörhöna och plockade föda. Nästa stopp var vid Vemmentorpasjön, scoutgårdens brygga, där en Prutgås lungt gick och betade. Borta i andra kanten stod en
Gråhäger och vi stötte upp 62 ex Gräsand. Obs-stopp tre var vid Tockarp där 14
ex Stare letade godbitar i en hästhage.
Namn: Lennart
Datum: 4 november 2005
Text: Sidensvans, ca 100 ex vid Kungsskolan
Namn: Björn
Datum: 8 november 2005
Text: Sidensvans, ca 150 ex vid Stationen.
Namn: Björn
Datum: 9 november 2005
Text: Min svärmor Ingrid Svensson, i Åsljunga, hade 1 stenknäck på besök vid fågelbordet i onsdags. Bättre att rapportera det nu än aldrig!
Namn: Josefin
Datum: 10 november 2005
Text: Sidensvansar, säkert ett hundratal satt i ett träd på Kungsskolans uteplats mot
Kungsvägen under förmiddagen. Härlig syn!
Namn: Birgit
Datum: 11 november 2005
Text: Sidensvansarna kvar, minst 100 ex. vid Kungsskolan med omnejd kl. 15.
Namn: Lennart
Datum: 11 november 2005
Text: Troligen har många av sidensvansarna dragit vidare, hade dock idag ca 40 ex.
Namn: Björn
Datum: 12 november 2005
Text: Sista dagarna har jag sett gråsiskor på flertalet ställen, ibland ensamma, ibland i
småstora flockar. Mest skådat i Östra Ringarp. Nötväcka, koltrast, domherre. Den
milda hösten fortsätter kanske ännu ett tag, men visst hoppas man på ett kallare

decemberväder. Ni som jobbar med bidrag till Alcedo-bladet. Tänk på att få färdigt till julnumret!
Namn: Janne
Datum: 12 november 2005
Text: Hade besök av 50-talet sidensvansar här hemma i fm. På em. under cykeltur
Flinka - Sjöbygget hade jag en fin obs av Kattuggla. Den satt på skorstenen på
huset som bebos av danskar. Gjorde inga antydningar att fly, men följde mej med
huvudvridning när jag flyttade mej. På min runda såg jag minst 7 ormvråk, 1 varfågel och hörde gröngöling.
Namn: Lennart
Datum: 13 november 2005
Text: Vandrat runt Vita och Svarte sjö. Inte stor artrikedom, men 18 ex Steglits i blek
novembersol vid Vita sjö var en överraskning. Några Trädkrypare, Större hackspett, Gråhäger och många Mesar. Så hittade vi också några kantareller och en
helt fräsch vitsippa och flera knoppar.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 13 november 2005
Text: Skogen: Sidensvans ca 10 ex flög över, och under tiden jag var sysselsatt med att
fotografera silverhätta och vårtkrös hörde jag att det drog över ett par småflockar
till. Även häger 2 ex. Talltita vid Värsjö. Ca 15 liter trattkantareller blev det. Blev
tvungen att gå ifrån massvis av dem, även om det tog emot, men det är jobbigt att
rensa. Hittade även rosenhätta, blekröd grynskivling, violett- och blek geléskål,
svartkrös mm.
Namn: Tony
Datum: 13 november 2005
Text: Rörhöna 1 ex gick och plockade på gräsmattan vid fiskedammen, högkullen. Den
har tydligen hållit till där större delen av året och går t.o.m. att brödmata, även
om den är lite halvskygg.
Namn: Tony
Datum: 14 november 2005
Text: Sidensvansarna har dragit bort, men en del smågrupper av gråsiskor hörs dagligen i skyn.
Namn: Björn.
Datum: 14 november 2005
Text: Två fina kungsörnar svävade över trädtopparna när jag var på NÅRAB:s renhållningsstation.
Namn: Janne
Datum: 19 november 2005
Text: En kattuggla ropade under tidig kväll från mörkret i granet nära sjön i Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 19 november 2005
Text: Bändelkorsnäbbslåtande domherrar hördes Klippebygget på em Korsnäbb 1 ex
(större?) över Örkelljunga centrum på morgonen.
Namn: Patric

Datum: 19 november 2005
Text: Så kom kylan och med den Domherre. 7 ex fågelbordet. I em. gått längs Pinnån
från Engens till Hjälmsjön. 4 ex Strömstare, 1 ex Skäggdopping, 1 ex Storskarv
bortåt ringarpshållet, luftande sina vingar.
Namn: Lennart
Datum: 20 november 2005
Text: Kollade lite runt Värsjön. Gott om fågel. Jag räknade inte men Storskrake nog
100-talet, Vigg, Brunand, 2 ex Salskrake hane, 2 ex Storskarv, 1 ex Gråhäger,
Knipa, Gräsand, kanske 1 ex Bergand, hörde en Spillkråka. Och så njöt vi av sol
och kyla.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 23 november 2005
Text: Värsjön, hur mycket isbelagd var sjön? Ja, tunn is över stora delar av sjön, men
öppen längs hela värsjösidan bort till och förbi Landön. Vid denna ö låg nog ett
50-tal änder som inte kunde bestämmas, trol. många gräsänder av dem. Det som
kunde bestämmas, liggande på närmare håll var 6 honf. salskrakar, ca 20 storskrakar, ca 10 brunänder, ca 10 vigg, ca 10 knipor, en häger och gräsänder.
Namn: Björn
Datum: 26 november 2005
Text: Skogen: Purpurskinn, blödskinn, pappersgröppa på sågytan på upplagt timmer.
Vårtnästing på en asplåga. Det är tid för de lite mer oansenliga svamparna, nu när
frosten har tagit det mesta övriga. En domherre (hona) lockade klingande, i det
annars lite ljuddämpade snötäckta vinterlandskapet.
Namn: Tony
Datum: 26 november 2005
Text: Minst 2 råkor i kråkfågelflock sågs från bilen när vi passerade Grytåsa på fm.
Namn: Patric
Datum: 26 november 2005
Text: Idag började jag utfodra småfåglarna. Hade då bl. a. 2 turkduvor.
Namn: Björn
Datum: 30 november 2005
Text: Vinter i bygden, Skånes Fagerhult fick igår cirka 30 cm snö! Sonen och undertecknad åkte till Värsjön för att bland annat kolla de öppna ytorna. Öppna vattenytorna, inte var de stora. Sjön var till 99,99% tillfrusen. En liten vattenyta på kanske 80 kvadratmeter mellan Sjöholma och Landön. Vi skådade från Landön.
Skådade och skådade, drygt 20 gräsänder och en kricka var där.
Namn: Johan o Björn.
Datum: 2 december 2005
Text: Några obsar från bussen på väg hem från jobbet på e.m. Blå kärrhök 1 hona Tranarpsbron, varfågel 1 ex Eket, sångsvan 5 ex i Pinnån vid Sånnestorp.
Namn: Patric
Datum: 2 december 2005
Text: Tänkte meddela en fågelobs. I början trodde jag inte att det var något att nämna,
men när jag tittade i boken om fåglarna i Örkelljunga fann jag att det vi såg inte

var alldeles alldagligt. 2005 11 04 landade en flock rödvingetrastar, ca 30 stycken, på vår gräsmatta här i Åkarp. Blev kvar en liten stund. Vi har förr vid ett fåtal
tillfällen sett sådana nära fågelbordet, men aldrig många. I övrigt noterar jag att
nötskrikorna, som åren -98 ‒ -01 var talrika här men sen nästan helt försvann, nu
har kommit tillbaka med besked. Tranor "översomrar" varje år vid Lingasjön; de
vistas ibland på "maderna" vid Pinnån. I somras har jag också sett och hört tranor
i Sjunkamossa.
Namn: Börje Svensson, Åkarp
Datum: 3 december 2005
Text: Måste bara ut och få lite dagsljus och vyer. Valde att gå en runda i Möllers skog.
Ovanligt lite djur, men en mörk ormvråk, en nötväcka, två kungsfågel och ett
knippar i Pinnån.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 4 december 2005
Text: En endaste sidensvans satt i toppen på grannens björk på förmiddagen. Så de eller i alla fall någon finns ännu i kommunen.
Namn: Birgit och Pär
Datum: 7 december 2005
Text: 1 nötkråka kunde höras, Skogen. Kjell Karlsson meddelade att han under en längre tid haft en orädd nötkråka i trädgården.
Namn: Tony Svensson
Datum: 11 december 2005
Text: Exkursion och vandring kring Store sjö. 8 personer. Något mer än fem timmar.
Två fikor. Skönt promenadväder. Mindre hackspett direkt vid starten nära Söndre
Össjö. Annars något knalt vad gäller fågelfronten: korp, enstaka gråsiskor, gräsand, nötväcka... Linneablad, dock hittade vi inte knärotens. Trevlig samvaro.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 13 december 2005
Text: En dimmig luciamorgon. Några sidensvansar hördes stillsamt dra fram, förbi nära
stugan.
Namn: Janne
Datum: 14 december 2005
Text: Sidensvans, ca 30 ex i centrum.
Namn: Björn
Datum: 16 december 2005
Text: Klockan 10.55. hördes sträckande gäss över byn. Totalt 20 ex i en flock, mörka
vingar, lätet ej som grågåsens, sädgäss rakt åt söder. En fiskande häger i Skogabäcken, ca 10 sidensvansar i centrum.
Namn: Björn
Datum: 17 december 2005
Text: Skön strandnära vandring runt Flinka sjö i blek decembersol. Hörde först kråka
och skata och det visade sig att de höll till vid ett rådjurskadaver i kanten borta på
betesängarna vid Nilssons. Där fanns också nötskrika och björktrast i närheten.
Sedan obsades gråsiska, nötväcka, gärdsmyg, kungsfågel, gröngöling, ormvråk,

11 ex sträckande sångsvan, blåmes, varfågel. På hemväg sågs 3 ex sångsvan som
betade på Ekholms höstsådda fält.
Namn: Lennart
Datum: 25 december 2005
Text: Johan och undertecknad ute på lite övningskörning. Tog en liten sjörunda då.
Lärkesholmssjön nästan helt isbelagd, däremot var Värsjön nästan helt isfri. Där,
ett knippar, 3 storskrakar och 2 salskrakar med honteckning.
Namn: Björn
Datum: 25 december 2005
Text: Fedingesjön 12.40 6st. svanar en brunspräcklig simma mitt i sjön, isfritt till 80 %.
Brukar ej finnas här. 15.15 alla kvar
Namn: Sven S.
Datum: 26 december 2005
Text: Johan o undertecknad var också uppe i Lönnsjöholmsområdet. Följde grusvägar,
men gick även runt Lönnsjön. Väldigt fågelfattigt! Korp, kungsfågel, talgoxe. Vita sjö, en sovande svan, som ej gick att artbestämmas.
Namn: Björn
Datum: 26 december 2005
Text: Vinterfågelräkning i Lönsjöholm - Vemmentorp för 11:e året i rad. Stundtals
ymnigt snöande och lite blåsigt gjorde sitt för att fåglarna skulle hålla sig borta.
Det blev mest kråkor, korpar, skator och ormvråkar på de öppna ytorna. Lite
kungsfågel, trädkrypare och en svartmes i skogsavsnitten. Gärdsmyg kunde höras
på två platser. Lyckades under luppen hitta både kådskål och svart kådskål på
grankåda. Annars var det gott om ekkrös och purpurskinn på upplagt ektimmer.
Namn: Tony
Datum: 26 december 2005
Text: Tittade efter tjäder på flera lokaler i Lönsjöholm, Karsatorp, Porkenahult och
Smedhult och traskade många km. Inga tjädrar och överhuvudtaget väldigt fågelfattigt. Kungsfågel, talltita, entita. Älgko med anmärkningsvärt liten kalv mellan
Porkenahult och Smedhult. Glada i Lemmeshult och Östra Tockarp.
Namn: Patric & Bo
Datum: 26 december 2005
Text: Hallands Väderö-expeditionen på Annandagen blev av skepparen inställd. Befarade att vinden på eftermiddagen skulle bli alltför stark... inte kunna angöra bryggan. Istället en liten utflykt till Kullaberg. Tornfalkar, blå kärrhökhona, vråkar,
rapphöns. Vid Kullens fyr sågs hundratal ejdrar, mest gudingar. Några skarvar.
En trolig skärsnäppa. Mycket berg och lavar och hav. Vid Ransviksbryggan låg
en halvstor sälkut.
Namn: ÖN-exkursion (Janne, Perry)
Datum: 27 december 2005
Text: Värsjön Storskrake ett tiotal hannar och ca 15 honor, en salskrakehona. På väg
tillbaka Ormvråkar vid 2 tillf.
Namn: Josefin o Pappa Svensson
Datum: 30 december 2005

Text:

Vinterlandskap, flertal korpar drar förbi, en av dem "kivar" med en häger när de
bägge drar över Hjälmsjön.
Namn: Janne
Datum: 31 december 2005
Text: Årets sista obs blev bara två halva!? Margit stod på trappan och hojtade, "här
kommer kungsörnen". Jag sprang ut och fick en liten skymt av den. Hennes senare beskrivning tydde på havsörn. Men osvuret är bäst. GOTT NYTT ÅR alla ÖNare.
Namn: Lennart o Margit

Datum: 31 december 2005
Text: Lite fågelobsar från fågelbordet denna sista dag, som var en riktigt fin vinterdag.
Ungefärliga siffror, 15 talgoxar, 10 blåmesar, 20 bergfinkar, 10 bofinkar, 2 gulsparvar, 3 domherrar, 4 koltrastar. Dessa är säkra, ett ex av vardera rödhake,
sparvhök, talltita, 2 nötväckor, 2 turkduvor. En strömstare vid Lycksta bro.
Namn: Björn

