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Datum: 1 januari 2006
Text: Is på alla sjöar, Lärkesholmssjön, Värsjön, Vita-Svarta sjö. Det enda jag hade vid
Värsjön var en liten överlevnadskonstnär? vid strandkanten, en gärdsmyg, korpar
hördes. Ormvråk både i Sällerås och Ö. Tockarp. Gick från Ågatan till Bruket
längs ån, hade bara 2 strömstarar på sträckan, troligen har väl 4-5 ex? sina vinterrevir där, jag missade väl dem då. God Fortsättning alla.
Namn: Björn
Datum: 1 januari 2006
Text: Vi tog oss en promenad runt Åsljungasjön och såg en nötkråka flyga iväg och
sätta sig i ett träd. Samma dag såg vi 5-6 gråsiskor vid Jans föräldrars fågelbord, i
Åsljunga.
Namn: Josefin och Jan
Datum: 1 januari 2006
Text: Gick runt Lärkesholmssjön mitt på dagen och det mest intressanta var en flock
om ca 40 grönfinkar som sökte mat i alarna vid sjöns östra kant. I övrigt, 1 ormvråk, 2 kungsfågel, 1 entita, 1 nötväcka, 2 blåmes som klängde i vasstrån.
Namn: Lennart
Datum: 5 januari 2006
Text: Vinterfågelräkning på min rutt "Flinkasjörutten" Inte så mycket fågel förutom
kråka, skata, korp, kaja och nötskrika som sågs i vanligt? antal. "Marginalarterna" saknades nästan helt, inga obsar av koltrast, björktrast, ringduva, grön- och
gråsiska exempelvis, saknade även svartmes och pilfink. Rödhake på två punkter,
endast en större hackspett, inte så värst mycket övriga mesar. Men igår, en sv
flygande blå kärrhökshona vid Pierre Hectors.
Namn: Björn
Datum: 6 januari 2006
Text: Vinterfågelräkning runt Lärkesholmssjöarna. Stundtals frisk vind gjorde det svårt
att hitta fågel. Gråsiska 1 ex, större hackspett 1 ex och totalt 10 nötväckor var det
bästa som hamnade på protokollet. Utanför räkningen sågs 1 gärdsmyg norr om
Lillsjön, 1 strömstare vid bron innan Eje & Karins och 11 sidensvansar sträckte
över vid St. Källstorp. Upptäckte tyvärr att ett bok/ekbestånd norr om Lillsjön(norr om vägen) kalavverkats. Just där växte den rödlistade gulfotshättan, det
enda fyndet hittills i kommunen av den arten. Synd också att de stora kalhyggena
söder om Lärkesholmssjön ner mot Träskobygget, åter planterats med gran...
snabba pengar handlar det tydligen bara om.
Namn: Tony
Datum: 8 januari 2006
Text: Kollade orrkojans kondition, vilken var bra inför kommande "säsong". En del
orrtramp på arenan. Annars tyst i markerna, 3 stjärtmesar i ett mindre meståg.
Namn: Björn
Datum: 10 januari 2006
Text: Såg fågel i Pinnån från E4-an mitt på dagen. Gjorde en koll i em. vid skymningstid, och obsade 5 knölsvan, och 10 sångsvan, 2 knipor hane, samt några gräsand.

Namn: Lennart
Datum: 12 januari 2006
Text: Etiopienfåglar, Etiopiennatur i backspegeln. Bildvisning med 30-tal åskådare,
åhörare.
Namn: ÖN-arrangemang
Datum: 13 januari 2006
Text: Utterspår, spillning sedd av zoologen Rune Gerell vid Lärkesholmsån. Spännande.
Namn: Rune Gerell (gm JJ)
Datum: 15 januari 2006
Text: Tyst i skogen. Enstaka kungsfåglar, någon mes. Inga tjädrar, men ganska färsk
spillning på en lokal. Älg. En varfågel i Långalt och en i Stavershult. 40 sångsvanar, 7 sothönor och en brunand i Rössjön.
Namn: Patric
Datum: 17 januari 2006
Text: Eket. Glada 1 ex 15.35.
Namn: Patric
Datum: 21 januari 2006
Text:
Deltog i SkOF:s vinterfågelsafari. Började morgonen vid Smörmyr, men det blev
som vanligt ingen orre. Efter Björns fågelbord och en strömstare i Pinnån höll vi
oss utanför vår fågelfattiga kommun. Några av de bästa observationerna: Ugglemossen, S om Västersjön: kungsörn 1 juv. Sandön: storspov ca 60 ex, kärrsnäppa
ca 20 ex, strandskata 3 ex. Mjöhult: trana 1 ex överflygande (ny art för "tävlingen"), blå kärrhök 1 hane. Stenkrossen: blå kärrhök 1 hona. Lervik: rapphöna 3 ex,
stare ca 20 ex. Torekovs rev: blå kärrhök 1 hona, kricka 2 ex, rödbena 2 ex, järnsparv 1 ex, stare 5 ex. Sammantaget noterades 68 arter. Resultat så småningom
på http://www.skof.se/
Namn: Patric, Björn Tony
Datum: 21 januari 2006
Text:
Stjärtmes och rödhake. Har besök dagligen av minst 2 stjärtmesar och haft besök
av 1 st rödhake tre dagar i sträck. Detta sker på Sjöhultsvägen 44 Åsljunga.
Namn: Irene Petersen
Datum: 22 januari
Text: Vacker snöpulsning nere vid Flinkabäcken, Möllers skog. Fina, ibland märkliga
vintermotiv i bäckens närhet. Spår i snön efter ekorre, möss, fågel (nötskrika?),
hare... men inte efter utter, inte. Vinterståndare, glitter i motsolen.
Namn: Janne, Eva
Datum: 22 januari 2006
Text: En spanande glada här över G. H-vägen vid två tillfällen idag. I förgår vid 21:30tiden, mitt i snöovädret, tittade Margit ut på gårdsplanen och ropade överraskad,
"en räv, kom och titta". Jag hann inte se den, men igår morse efter snöfallet hade
den tagit en lov runt huset efterlämnande tydliga spår. Har idag också varit vid
Rössjön, där det låg 39 ex sångsvan, 4 ex sothöns och ca 300 ex gräsand.
Namn: Lennart o Margit

Datum: 23/1
Text:
1 sidensvans i Örkelljunga centrum.
Namn: Tony Svensson
Datum: SOF:s vinterfågelräkning
Text: Siv och Lennart Nilsson meddelat maxsiffror sedda samtidigt för följande arter
vid sitt fågelbord/hus på Hjälmsjöområdet: gulsparv - 20-tal, entita/talltita - 7 st.,
nötväcka - 4 st., koltrast - 3 st., talgoxe - 15 st., blåmes - 12 st., bofink - 8 st.,
bergfink - 6 st., domherre - 4 st., rödhake - 5 st., nötskrika - 1 st., turkduva - 2 st.
Dessutom ses ofta fasan, skata och en spanande glada.
Namn: Siv Nilsson (gm JJ)
Datum: 23 januari 2006
Text: En ny art för mig på tomten. Tre stjärtmesar vid fågelbordet.
Namn: Björn
Datum: 26 januari 2006
Text: SkOF:s vinterfågelsafari, resultat: http://www.skof.se/prog/safari/VFS06.htm
Namn: Patric
Datum: 27 januari 2006
Text: Vid lite skönt ute-fysiskt arbete underhöll några talgoxar och en blåmes med
"vårsång", en nötväcka "tvitta" flitigt.
Namn: Janne
Datum: 28 januari 2006
Text: Exkursion till Tosteberga hamn och Landön. 8 personer från Örkelljunga; Jan o
Josefin med tvenne kompisar tillstötte. Och ... visst var det Seth och Maria som
utan avsikt visade sig vid nämnda hamn! Rikligt med tungvingade havsörnar
(Seth räknade till 18 st?!) flög eller bara satt demonstrerande i viss närhet till
åteln... 6-8 hägrar på isig fot nära den frusna strandkanten. Gäss på fälten lite varstans. Mestadels sädgäss. Fick inga riktigt bra observationer av bläs- och spetsbergsgäss, men de ska ha varit där... Yngre kungsörn, glada, vråk. Sen ett längre
stopp vid Landön. Och här fanns vid iskanten rikligt med sjöfågel; hundratals
med vigg, en del knipor, någon bergand, några storskrak, ca 20-tal salskrakar, ett
par alfåglar, sothöns, gräsänder... Ett par olikåldriga havsörnar fick de flesta simfåglarna att ta till vingar. Mäktiga syner - med flerhundratals lättrörda vingar och
ett par makliga, tungstilla örnförflyttningar. Visst jaktförsök mot änder gjordes
även av en av örnarna..
Namn: ÖN - exk (JJ)
Datum: 27-30 januari 2006
Text: Mycket klent med obsar vid fågelmatningen,under helgen. koltrast 2, björktrast 1,
entita 2, blåmes 2, talgoxe 6, nötväcka 2, skata 2, bofink 2 (hane med klumpfot),
domherre 3.
Namn: Lennart
Datum: 27-30 januari 2006
Text: Antal ex av varje sedd art vid fågelbordet denna räkningshelg. Koltrast 4, bergfink 20, gulsparv 9, talgoxe 12, blåmes 8, rödhake 1, nötväcka 2, nötskrika 2,

svartmes 1, entita 1, skata 4, sidensvans 1, domherre 6 och stenknäck 1. Naturligtvis visade sig inte några arter under denna helg!
Namn: Björn
Datum: 29 januari 2006
Text: En styck stenknäck vid vårt fågelbord under söndagförmiddagen. Trevligt att se
och snabbt är den borta igen. Instämmer med Janne, gårdagens exkursion var
mycket givande.
Namn: Birgit Svensson
Datum: 3 februari 2006
Text: Storskarv över Pinnån vid Grytåsa, 16:35.
Namn: Lennart
Datum: 4 februari 2006
Text: Denna vinterdag hade jag och resten av familjen ganska bra koll av fågelbordet.
Här följer antal arter och individer av varje art. Sidensvans 7, svartmes 1, domherre 4, gulsparv 8, talgoxe 8, blåmes 6, bergfink 15, nötväcka 2, rödhake 1, entita 1, koltrast 4, plus följande arter som jag inte hade på fågelbordsräkningen.
Gråsiska 2, grönsiska 3, talltita 1, pilfink 1, grönfink 2, kråka 4 och bofink 1.
Hade 14 arter den 27-30 jan. idag 18 arter.
Namn: Björn
Datum: 6 februari 2006
Text: Skogssällskapets Ingrid Svensson (arbetar åt Anders Ekstrand, Region Skånes
skogar) samlar idéer för stigar och parkeringsplatser i anslutning till Flinka sjö
och Möllers skog. Informationsutbyte med föreningen, Kjell kontaktad. Inbonat
kafferikt möte medans snön föll tappert.
Namn: KK, JJ
Datum: 8 februari 2006
Text: Har precis sett 30-40 sidensvansar som satt i grannens barrbuskar rätt över gatan.
Jag var ute för att hämta in posten och kom dem mycket nära, cirka 3-4 steg
ifrån! De brydde sig inte alls om mig, de letade efter de blå bären som finns på
buskarna. Häftig närhet. Efter en stund drog de vidare, ren tillfällighet att jag
hann se dem.
Namn: Birgit
Datum: 10 februari 2006
Text: Lite tidiga vårröster. Nötväckan visslade 30 jan, entitesång 1 feb, grönfinken
sjöng allmänt den 10 feb. Ja, talgoxe, blåmes o svartmes har sjungit en längre tid.
Namn: Björn
Datum: 10 februari 2006
Text: Vandring i Pinnåreservatet. Är ju ett område som nu ska bli "riktigt" naturreservat, kommunalt sådant. Sjungande, nästan överbubblande nötväcka. Ca 10-talet
tystlåtna, alkottsklängande grönsiskor uppe vid utflödet från sjön. En stilig
strömstare nere bak Landis. Vackra stjärtmesar nära f d möllan.
Namn: Janne
Datum: 11 februari 2006

Text:

Hökugglan Patric hittade på Flåssmyr satt lugnt kvar i sin grantopp när undertecknad lämnade mossen kl. 14.30. Kanske är ugglan så stationär att den kan finnas på lokalen fler dagar? Tofsmesar i kantskogen.
Namn: Björn
Datum: 11 februari 2006
Text: Utterdag på Skånes djurpark. En trevlig dags undervisning, framförallt förmedlad
av nestorn inom området, Sam Erlinge, Lundazoolog. Väl besökt med folk från
olika håll i Skåne. I år har ett tretal obsar redan kommit in från detta landskap. En
hona med två ungar har också noterats i norra Skåne. Sam Erlinge förutspådde att
Helgeån och biflöden till Rönne å (Klippan-/Örkelljungatrakten) borde kunna bli
goda framtida uttermiljöer.
Namn: ÖN:s utsända
Datum: 11 februari 2006
Text: Kjell ringde och berättade att han haft en kontinental stjärtmes vid fågelbordet
(på talgbollen). Vi åkte dit och tittade, men den ville inte visa sig just då. Åkte
vidare upp till Flåssmyr för att eventuellt få se orre, men det blev bättre upp för vi
hittade istället en hökuggla! Satt på samma plats i mer än en timme. Stod rakt
under den till slut. Spår efter orre på lekplatsen. Två tofsmesar.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 12 februari 2006
Text: Idag blev det fågelskådande hemma hos föreningsmedlemmar. Först hälsade Rikard och undertecknad på Kjell och hans nötkråka. Kul att se på 1 m avstånd. Sedan var jag på väg upp för Ängelholmsbacken och i Perrys trädgård satt 25 sidensvansar och ett större korsnäbbspar i högsta björken. Korsnäbbarna mumsade på
tallkottar, förmodligen från tallhäcken nedanför. En turkduva flög förbi. Perry
inte hemma.
Namn: Patric
Datum: 12 februari 2006
Text: Ett besök på Flåssmyr för att spana efter hökugglan. Den satt kvar i sin grantopp.
Såg även 1 talltita. Mötte en från Tyringe som också leta efter ugglan. Han hade
7 orrtuppar som kom och landade i små furor på mossen.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 12 februari 2006
Text: Undertecknad och Johan var ute på ugglekoll eftersom kattugglehannen ropade
på Ringåsen. Körde Värsjö, Slättsjö, Bälinge utan att en endaste uggla hördes!
Namn: Björn
Datum: 13 februari 2006
Text: "Brottslingen återvänder alltid....." För 30-40 år sedan hade vi en orrkoja ute på
myren med 15-talet spelande tuppar, vi kunde då höra ljungpipare, pärluggla o
trana från kojan men inga bilar som nu. Motorvägen till trots kul att komma ut på
myren för att få se och plåta hökugglan, grattis till upptäckaren.
Namn: Alf Petersson
Datum: 13 februari 2006
Text: Nu har hökugglan filmats på mera nära håll: Klicka på bildikonen till höger på
Alf Peterssons rapport.

Namn: Patric
Datum: 13 februari 2006
Text: Fick ett mail från Janne att han sett hökugglan på Flåssmyr idag. Med mailet
följde en bild. På lite långt håll kanske, men jag tog mig ändå friheten att ladda
upp den. Vill ni kika så gå på svalanobsar i Örkelljunga och klicka på bildikonen
till höger för observationen.
Namn: Patric
Datum: : 13 februari 2006
Text: Ingen som har rapporterat hökugglan på ett tag nu. Är den kvar?
Namn: Mikael Olofsson
Datum: 14 februari 2006
Text: Johan och jag var ute på Flåssmyr igen, hökugglan kvar. Vi såg den i en trädtopp,
gick sedan över mossen för att kolla den på närmare håll, men, hittade inte den
när vi väl var över myren.
Namn: Björn
Datum: 19 februari 2006
Text: Eftermiddagskoll vid Flåssmyr. Tittade, snokade lite runt utan att hitta någon
hökuggla där den förut visat sig. Orrspillning på toppen av hopfösta torvmassor.
Namn: Perry, Janne
Datum: 22 februari 2006
Text: Vinterfotografering, snöpulsning i Pinnåreservatet. Granuppväxten söder om ån
har den senaste månaden sågats ned och granmassavedsbitar har hämtats. Något
får kanske göras med allt ris och kvarlämnad övrig gran. Men så fick jag höra
den mjukt melodiska trädkryparsången. Visst är det en upplevelse när vintern
ännu ligger vit.
Namn: Janne
Datum: 22 februari 2006
Text: Pigg på LINJEINVENTERING AV SKOGSHÖNS? Länsstyrelsen i Jönköping
ska TESTA en linjetaxeringsmodell och vill komma i kontakt med frivilliga i olika delar av södra Sverige. Inventeraren går en självvald rutt och noterar under två
timmar (just efter solens uppgång) alla eventuella tjädrar, orrar och järpar. Vill
också ha in rapporter om spillkråka, pärluggla och sparvuggla vid samma rutt.
Inventeringsinsatsen görs tre morgnar utspridda under i princip mars-juni. Man
vill ha in uppgifter om villiga vandrande skådare senast 7 mars! Du som kanske
tycker detta skulle vara att förena nytta med nöje... ring Janne, 0435-50131 för
mer information.
Namn: Länsstyrelsen i Jönköping (gm JJ)
Datum: 22 februari 2006
Text: Jodå, Hökugglan är kvar på Flossmyr. Jag var däruppe idag vid lunchtid och hade
fin obs på den under ½ tim tid. Trots torvtransport på 50 m avstånd satt den kvar i
sin furutopp. Jag tog mej så nära som ca 100 m och kunde urskilja detaljer hos
den med tubens hjälp. Här hemmaifrån hörde jag i gårkväll kattuggla nordväst ut.
Namn: Lennart
Datum: 23 februari 2006

Text:

Ett par timmars snöpulsning på Långalts myr. Gav inte mycket i obsväg, men under hela min vistelse där kunde en duvhök höras på Lönsjöholmssidan, även en
låtande spillkråka.
Namn: Björn
Datum: 25 februari 2006
Text: Gick runt Hjälmsjö, Bruket, Pinnån. På ön i Bruketdammen stod en storskarv.
Kan det vara den som jag såg vid Grytåsa för någon tid sedan och någon dag senare vid Kjell Karlssons. Endast 1 st. strömstare fick vi syn på längs ån och den
var söder om bron vid Engens.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 25 februari 2006
Text: Glömde skriva obs, var uppe på Flåssmyr för att spana efter Hökugglan, såg den
inte men 6 Orrtuppar flög upp från skogen vid slutet av rälsen rakt ut på mossen.
( kl. 10.30 )
Namn: Ferenc o Jimmy
Datum: 26 februari 2006
Text: Som en annan orrtupp satt jag nere vid brytningsarenan i Smörmyr, uppe på en
hopföst torvhög och fika, njöt av stillheten, solen. Flera "vår"lärkor drog smådrillande förbi. En spillkråka hackade under en halvtimme i en halvdöd, brandskadad
barkfläkt björk - låtade emellanåt. Älgar travat förbi, vessla, räv... Kan man tro.
Ur stillheten utbröt sig vår civilisation i form av flygbuller, kyrkklockklang. På
tillbakapromenaden till bilen infann sig vårkänslan starkt längs slingrande vägen
och vårsmält kantzon. Nötväcka, talgoxe sjöng, nötskrika, skata.
Namn: Janne
Datum: 27 februari 2006
Text: Var ute o tränade på sen eftermiddag. Sprang bland annat i Ekholm mot E4:an.
Gott väder att löpträna i. Då, under löpningen föll min blick på en fågel högt upp
i ett kalt lövträd. Tanken föll först på varfågel, men nej, en duva, nej denna var
mindre, färgen stämde ej. Jag stannade under trädet, orädd, tittade bara ibland på
mej. Det var frågan om en sparvuggla, som satt fint och exponerade sig i den bleka solen. Jag sprang färdigt, väl hemma hämtade jag kikaren och Johan, men fågeln var borta, detta var cirka 35 minuter senare.
Namn: Björn
Datum: 5 mars 2006
Text: Gick en liten tur på Flåssmyr. Mycket snö är det. Sökte efter hökugglan, men fick
nöja oss med en varfågel. Två sångsvanar flög över.
Namn: Patric, Bo, Saga
Datum: 6 mars 2006
Text: Johan o jag ute på ugglekoll. Inga hördes. Är det för kallt och för mycket vinter
just nu? Men häckningssäsongen närmar ju sig. Eller, är det dåligt med gnagare
så de därför ropar dåligt? Man undrar. En räv skrek ute från Stens myr i alla fall.
Namn: Björn
Datum: 10 mars 2006
Text: Vintern ligger fortfarande djup, fast solen ger, liksom det allt mer tilltagande ljuset, besked om att våren är beredd att ta över inom kort. Inom kort? Två glador

kom sneglande nära Hässleholm. Ormvråk på vakt efter matgott i vägkanten.
Hemma luftade guldögonsländan sina vingar när solvärmen blev hög just i fönsterrutans närhet.
Namn: Janne
Datum: 11 mars 2006
Text: En 18 mila runda i NV- skåne. Hade planerat att få se Kjells Nötkråka och Hornugglan i Glumslöv som det stod om i NST 9/3, då ingen av oss sett någon av dessa innan. Bägge arterna bara satt och väntade på oss, kul. Vi avsl skådningen i
Råå hamn där vi fick se en Småskrake komma upp ur vattnet med en halvmeters
ål i näbben, men den fick han inte behålla länge för en Havstrut stal den från honom, och sen dök det upp en Fiskmås och stal den från Truten och och flög iväg
med ålen men tappade den bland båtarna på land, så ordspr den som gapar efter
mycket, mister ofta hela stycket passar bra in då ingen fick ålen. En häftig dag.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 11 mars 2006
Text: Liksom Janne på jakt efter tjäder. Prövade i söder. Västrarp närmare bestämt.
Ingen tjäder men gick på en flock vildsvin i en granplantering. Skrämde dem på
bara några meters avstånd. Nåja, blev nog mest skrämd själv. Hade dem sedan
alldeles runt mig i flera minuter. Helt omringad av grymtande! Kände mig inte så
kaxig och gick så snabbt jag kunde därifrån. Vet inte hur många de var, men var
jag än tittade sprang det förbi någon halvstor gris. Runt hela mossen gick sedan
väl nedtrampade vildsvinsstigar så det var lätt att gå. I fågelväg noterades bara
korp, kungsfågel, trädkrypare.
Namn: Patric
Datum: 11 mars 2006
Text: Min granne en bit ned, inåt skogen till, larmade mig. En sparvuggla satt helt nära
vägen i en björk ett par meter upp. Oberörd av närgångna människor. Ugglan var
definitivt orsak till att fågelbordet fem meter bort var tomt på småpjoddar. Jag
fick fin upplevelse på mycket nära håll. Så kan det vara i Åsljunga, om bara
grannen är observant.
Namn: Christer Sandén
Datum: 11 mars 2006
Text: Entimmesvandring i kommunens nordöstra del, i tjäderskog. Halvjobbig pulsning
i snön (30-40 cm djup), bar ibland, gick igenom ibland. Mest tyst, svagt sus från
vinden. Ett korppar flög förbi, en hackspett hackade och... jo, en tyst lyftande tjäder försvinner från en talltopp nästan innan jag fattar... kollar spillningshög...
visst var det en höna som suttit där. Roligt.
Namn: Janne
Datum: : 12 mars 2006
Text: Svar på frågan nedan: det både låter som och verkar rimligt med knipor enligt din
beskrivning Birgit!
Namn: Patric
Datum: : 12 mars 2006
Text: En fråga! Är det månne knipor jag sett över sjön, Prästsjön, de två sista eftermiddagarna efter jobbet? De är en 5-8 stycken som flyger snabbt ihopa rundor över
sjön och omgivningarna. Jag har inte hunnit med dem riktigt, och tycker också att

det är extra svårt i luften. De har inte varit här i närheten tidigare i vinter, det är
det jag har reagerat på. Nya pjoddar! Men vad då för ena? De syntes som om de
var ganska ljusa undertill och vinklade vingar, jag tänker lite på knipor? Hjälp
Namn: Birgit
Datum: 12 mars 2006
Text: Fixade med holkserien i Ö. Ringarp, och då minsann ljöd en härlig röst. Koltrasten sjöng. Vårtecken så gott som något.
Namn: Björn
Datum: 12 mars 2006
Text: Johan o undertecknad var åter ute på ugglelyssning och åter inga ugglor. Körde
Ö. Tockarp, Lönsjöholm, Karsatorp, Porkenahult, Trulsabygget, Skånes Fagerhult. Glada i Västra Ringarp. Nu har ugglorna gäckat oss åtminstone 5 gånger!!
Namn: Björn.
Datum: 12 mars 2006
Text: Efter mycket jobbigt pulsande och flera lokaler i norra delen av kommunen så
fick Rikard och undertecknad till slut vår tjädertupp. Satt i skydd under en gran
där vi sedan hittade flera spillningskorvar. Fin obs! Flög upp på bara några meters avstånd från oss. Spanade också med tuben vid Flåssmyr. Ingen hökuggla
syntes till. På e.m. ny jobbig mastodontrunda i Björnamossa med pappa. Väldigt
fågeltomt där.
Namn: Patric
Datum: 14 mars 2006
Text: Cykling direkt efter jobbet ner om Grytåsa, Sjöbygget, Björkliden. Måste ut och
få lite frisk luft och nya intryck. Redan vid första bron över Pinnån presenterade
en gröngöling sig. I höjd med Ryagården låg det två storskrak-hanar i ån och en
spillkråka lät höra sin skarpa trumpetton. Sedan var det någon gulsparv längs vägen och vid Möllebäckens utlopp låg 20-talet gråsänder och en helvit "rymling",
som jag sett där tidigare. På hemväg vid Turabygget fick jag också höra koltrastens "örongodis" från två håll. För på dagen ett år sedan noterade jag de första
tranorna. Var är de nu måntro?
Namn: Lennart
Datum: 15 mars 2006
Text: Vi tror oss ha sett några starar på grannens tak en kort stund i kvällsljuset efter
jobbet idag!? Är det möjligt? Vi tror det, men alltid svårt att skriva in något först.
Namn: Birgit och Pär
Datum: 15 mars 2006
Text: 27 pinglande, ringande sidensvansar visade upp sig i ett träd på Högkullen.
Namn: Eva
Datum: 17 mars 2006
Text: Sträckande norr, 4 knölsvanar kl. 17. över Ringåsen.
Namn: Björn
Datum: 18 mars 2006
Text: En trana siktades lågt cirklandes över Spångabäckens fiskodling kl 11.02
Namn: Per.S.

Datum: 18 mars 2006
Text: Skogsduvan hoade taktfast i boket bak min brors hem i Ringarp. Alltid lika roligt
att åter notera dess närvaro. Fast visst är det väl sent på året... Igår sjöng koltrasten lugnt och mycket mättat från skogen intill.
Namn: Janne
Datum: 18 mars 2006
Text: OBS! Bortstädning av nedfallna grenar mm på ängen i Spångabygget, nu på lördag förmiddag, blir av förklarliga skäl framflyttad. Snöns fortlevnad sätter sin
egen agenda. Vi får återkomma!
Namn: ÖN:s skötselgrupp
Datum: 18 mars 2006
Text: 1 st. knipa i nedre Bruketdammen tillsamman med ett 50-tal gräsänder. Birgit, du
såg väl också dem minuten före?
Namn: Lennart o Margit
Datum: 19 mars 2006
Text: Gick i trakterna av Stens myr i skymningsdags i jakt på sparvuggla, ingen denna
gång. Dock 2 grågäss flygande åt SV
Namn: Björn
Datum: 19 mars 2006
Text: Ansträngande, men härlig promenad på Attarpamossen. Inga tjädrar eller orrar
och överhuvudtaget sparsamt med fågel. Lite mesar som sjöng. Korp och omrvråk. En råka i Stora Bjälkabygget.
Namn: Patric
Datum: 19 mars 2006
Text: Kanske bud på att meddela att i alla fall en kattuggla i Ringarp hoat denna kväll
Namn: Janne
Datum: 22 mars 2006
Text: Hade tre bofinkar vid fågelbordet, övervintrade sådana? Mesar flitiga, ropande
nötväckor, sjungande grönsiskor.
Namn: Stig Troedsson (gm JJ)
Datum: 23 mars 2006
Text: Min granne uppe i Åsljunga, Gert Nilsson, han med sparvugglan, rensade nyligen
sin starholk. Där hittade han inte mindre än 15 hamstrade näbbmöss. Synbart resultat efter sparvugglans jakter.
Namn: Christer Sandén
Datum: 23 mars 2006
Text: Lätet är bekant, uppifrån skyn. Jag sträcker på mig, letar bland trädtoppar och
förbiglidande moln. Jo, visst är det två tranor som sträckt in, som är ute för att
kolla häckningsreviret... kanske beläget här nära intill. De tranor som häckar i
södra Sverige är ju i regel tidigt ute, men i år känns det som om vinterns envishet
tvingat dem att flytta fram tidsschemat flera veckor.
Namn: Janne

Datum: 24 mars 2006
Text: Utanför kommunen, men nära. En stare i Slättsjö. Rödhaken sjöng hemmavid den
18 mars, men den kan ju nästan sjunga året runt, den har ofta, som är lite ovanligt
i fågelvärlden, vinterrevir.
Namn: Björn
Datum: 24 mars 2006
Text: Hej alla örkelljungaskådare! Ni verkar ha det lite trögt med våren, där i "norra
Skåne"! Vi var i Åhustrakten idag och såg gott om starflockar, ett tio-tal tranor
och tofsvipor. Koltrasten sjöng och det gjorde nästan vi med! Vårhälsningar från
Kristianstadborna
Namn: Josefin och Jan
Datum: 24 mars 2006
Text: Visst reagerar man lite extra för allt nytt som sker denna tröga vårvinter. Borta
vid gården i Ringarp smattrade typiskt lätet från den lilla gärdsmygen. Men sången uteblev. Flög upp och satte sig i gluggen vid det gamla duvslaget, på gaveln av
uthuset. Stark i sin litenhet
Namn: Janne
Datum: 24 mars 2006
Text: Rödhaken sjöng utanför mitt köksfönster på högkullen idag på eftermiddan.
Namn: Eva
Datum: 25 mars 2006
Text: 2,5 timmes promenad Sjöhultet-Höjaholm-Krångelbygget-Bosjöholm. Våren
känns fortfarande avlägsen när man bara noterar 14 fågelarter på en sådan runda!
Dock 3 rastande sånglärkor i Krångelbygget. Senare på kvällen 1 stare i Harbäckshult.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 25 mars 2006
Text: I början på dygnet tog jag en tur i mörkret på två hjul. 1 st kattuggla klä-vittade
bak Ekholmsgården, och kråkor kraxade våldsamt nere vid Flinka djurpark. Blev
de störda på sin nattkvist, eller? På en biltur förbi Tockarp hade jag och Lars, min
kollega, vår första obs av trana, 8 st som vilset letande. Var det månne Långalts
myr tranorna som anlände? Sen måste jag bara till Flinka sjö och kolla. Jodå, där
stod "våra" 2 vid inloppet och putsade sig. Härligt. De gick sedan ut på den helt
vita sjön och poserade. Våren kommer!!
Namn: Lennart
Datum: 26 mars 2006
Text: Holkkontroll på golfbanan. En av holkarna hade en stare som gäst, en större
hackspett tittade ut från en av de andra holkarna. Vid E4:an, sittandes på en av
skyltarna, satt en tornfalk.
Namn: Björn
Datum: 26 mars 2006
Text: Vid Rönnliden rastade 25 sidensvansar.
Namn: Rikard & Kevin Osgyan
Datum: 26 mars 2006

Text:

Nu snöar det igen. Och inte lite heller! I förmiddags dock något bättre väder. I
Grytåsa sågs 3 starar och 2 skogsduvor. Sedan blev det en tur till en tjäderlokal i
närheten av Skånes Fagerhult. Hittade spår i snön efter en tjädertupp. Försökte
mig på att fotografera. Bilderna blev inte så bra, men jag lade ändå upp dem här
på sidan tillsammans med ytterligare några foton. Bl.a. några jag fick av Janne
igår på lunglav i Ö Ringarp. Bilderna finns under Galleri.
Namn: Patric
Datum: 28 mars 2006
Text: Varit i Hyllinge idag. På väg dit obsade jag 1 st. rastande Vit stork vid Åstorp. På
hemväg 2 st. Röd glada och 9 st. Tofsvipor vid Eket. Över idrottsplatsen cirklade
ca 100 st skratt- och fiskmåsar, hann inte uppskatta fördelningen. Hemmavid 5 st
sträckande vipor, 3 st. Stare och 41 st. str. Grågås. Även här många besökande
vid fågelbordet, av samma arter som Björn räknat upp, som jag inte räknade.
Men minst 30 bofink som bara satt och vilade.
Namn: Lennart
Datum: 28 mars 2006
Text: Vaken Ö. Spång, ett storskrakepar, ca 20 gräsänder, nötväckesång och vårystra
mesar av olika slag. Över Hjelmsjön kretsade Jannes skrattmåsar, ca 15 ex, och
samtidigt fick jag också höra sånglärkor på sträck. De sista båda dagarna har antalet bofinkar vid fågelbordet ökat markant. Under hela vintern har jag haft enstaka ex men idag räknades det till ca 40 ex. Övrigt ca 20 bergfinkar, 10 gulsparvar, 8 grönfinkar, en rödhake, 2 nötväckor, en entita, minst en talltita, 4 domherrar, ett större antal blåmesar o talgoxar, 2 svartmesar, minst 15 grönsiskor. Detta
var lite vad mitt fågelbord hade idag. Tidigare över centrum minst 6 fiskmåsar.
Namn: Björn
Datum: 28 mars 2006
Text: Stora TRANDAGEN! Idag har jag sett tranor på tre ställen i kommunen! På fm.
strax norr om avfarten till Eket om man kör gamla E4:an.En flock som gick ner
för landning. Vid lunchtid eller strax innan en flock som svävade över centrum,
tvekandes om de skulle fortsätta norrut eller kanske vända söderut igen! Efter
lunch, två rastande tranor på ett fält på vänster sida strax efter Bälingekorset om
man kör österut. Vi hade nämligen studiedag på Bering och det var busstur runt i
kommunen, så det var bara att sitta och spana. Perfekt, härligt att vårtecken börjar
ramla in. Fast Janne har väl dagens rekord vad gäller antalet inlägg!! Kul!
Namn: Vårhälsningar Birgit S.
Datum: 28 mars 2006
Text: Dubbeltrastsång i Ö Ringarp på eftermiddagen. Ringduvor, fler tranor. Trädkryparsång. Ursäkta nytt dataknatter. Att kunna smita från annat jobb.
Namn: Janne
Datum: 28 mars 2006
Text: Nja, måste ju nämna ett annat vårtecken ock, nämligen en större samling med
skrattmåsar som samfällt prövade den framregnade isens hållfasthet ute vid Abborragrundet, Hjälmsjön. Den höll!
Namn: Janne
Datum: 28 mars 2006

Text:

Oj, då. Idag kunde man knappt sticka näsan utanför dörren förrän fåglarna pockade på uppmärksamhet...Bofinkar sjöng överallt, siska, grönfink mm. En mindre
vak uppe vid Spång, inflödet av Pinnån... 8 sångsvanar, gräsänder, några storskrakarhannar, visst var det väl en häger (ingen kikare). Grågäss kacklade och 5
tranor drog lågt mot norr. I nästan samma blickfält vinglade 6 tofsvipor fram,
men flög nästan västerut, tveksamma till all ännu existerande vithet. Och läten
från sträckande lärkor, drillande starkt ibland. Härlig känsla av framsläppta vårkänslor hos både bevingade och obevingade varelser.
Namn: Janne
Datum: 29 mars 2006
Text: Några isiga vinterminnesbilder nu när den kalla årstiden snabbt försvinner mot de
sälla jaktmarkerna. Janne har fotograferat. Bilderna finns under Galleri - Flinkabäcken, Lärkesholmsån och Healtebäcken. Håll till godo!
Namn: Patric
Datum: 29 mars 2006
Text: ca 50 tranor cirklade just lågt över huset, kl 14.20 Skogen. Igår 28/3 sträckte 8
sångsvanar över, liksom 30-talet grågäss, och 2 tranor.
Namn: Tony
Datum: 29 mars 2006
Text: Äntligen lite fåglar! Inga tranor, men ändå 11 nya årsarter i kommunen för mig
på en tvåtimmars promenad Örkelljunga – Hjälmsjön - Ö Spång. Ett forsärlepar
vid Bruket, 2 tofsvipor bland alla måsar ute på Hjälmsjöns is, ett femtiotal rödvingetrastar och ett tiotal dubbeltrastar vid Strandhem. Härlig rödvingekonsert i
skogen! 1 järnsparv och 1 gröngöling i Ö Spång. En fiskgjuse och 3 glador över
Örkelljunga m.m. m.m. Mest spännande var kanske ändå 1 stjärtmespar vid
Hjälmsjö, där den ena fågeln var av kontinental ras.
Namn: Patric
Datum: 29 mars 2006
Text: och 7 sträckande skogsduvor....
Namn: Björn
Datum: 29 mars 2006
Text: Måste bara skriva! Vilken trastsång på morgonen hemmavid! Många härliga
koltrastar i den tidiga gryningen. Och en taltrast.
Namn: Björn
Datum: 30 mars 2006
Text: De tidigaste flyttfåglarna väller in över oss. Ett kvitter nere vid AG:s och visst
var det årets första sädesärla som satt på taket. Idag järnsparv vid fågelbordet. En
del mindre sångsvansflockar på flytt igår.
Namn: Björn
Datum: 30 mars 2006
Text: Skrattmåsar ropar från Abborragrundet, sångsvanar hörs både stående på is, ca 15
ex (bakom trädstammar), och 10-tal vackert paraderande i flykten över sjön. 5
storskrakhanar + knippar uppe i Spångvaken. Igår gick 6 kanadagäss ett tag på
Hjälmsjöisen.
Namn: Janne

Datum: 31 mars 2006
Text: 1 varfågel på telefontråd vid öppna fälten i Ö Spång, mot sjösidan. Morkulla,
korppar, sjungande tal- och dubbeltrast, tofsmes, ängspiplärka vid koll i kanten
av Stensmyr.
Namn: Janne
Datum: 1 april 2006
Text: Några bilder från dagens exkursion finns att beskåda under Galleri.
Namn: Patric
Datum: 1 april 2006
Text: En snabbtur runt Hjälmsjön gav; Knippar och 2 st. forsärla vid Bruksdammen,
Sävsparv vid utloppet och Gröngöling vid Bengts gård, 20-talet Skrattmåsar vid
lillgrundet och 5 st Fiskmåsar på isen. Vid Hjälmsjövik 2 st. Storskarv, ett par
Storskrake, 6 st. knipor, 1 st. Gröngöling och 2 st. Forsärla.
Namn: Lennart
Datum: 1 april 2006
Text: En forsärla flög över parkeringen vid Gästis när dagens mossvandring avslutades.
Tack till alla örkelljungiter för en mycket trevlig exkursion!
Namn: Annika Olsson o Thomas Wallin
Datum: 1 april 2006
Text: Nu när jag inte kom upp till exkursionen gick jag istället senare på fm Ekholm,
Flinka sjö, Ö. Flinka, Havabygget, Ringåsen. Sjungande rödhakar lite överallt nu,
även gärdsmygar ute i markerna. En stund i tornet vid Flinka sjö blev det. En
överflygande sädesärla, sjungande och lockande sävsparvar, en varfågel satt en
stund i en topp vid tillflödet, trädkryparen sjöng på åsen, en seglande duvhök.
Vandrade vidare, ängspip över fälten bortom Flinkatorpet. Vid Havabygget sjöng
en dubbeltrast, och på de skogsomgärdade betesmarkerna mellan Havabygget
och Ringkulla Gård skrämdes en skogssnäppa upp. Slutligen, i skogen ovan Ekorrstigen hade jag 2 spillkråkor. Detta plus en del annat ytterligare och ett gott
väder bjöds jag på.
Namn: Björn
Datum: 1 april 2006
Text: Mossexkursion, samexkursion med kretsar i nv-skåne. 16 personer. Mycket härligt vårväder. Kosan ställdes till Långalts myr och Lönsjöholms omgivningar...
Det tänkta målet, Stensmyr, fick överges pga vattenmängden mitt i högsta snösmältningen. Vandring längs de fina åsarna, laggen vid myrkanten höll oss på avstånd. Mindre hackspett skrek till och visade sig. Tjäderspillning från både höna
och tupp. Solskön fika i sluttning medans dubbeltrasten underhöll i den högre
skalan. Tranplogar drog norrut. Mm, mm. Visst kändes det att våren nu inte längre bara vill stå i farstun och knacka.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 2 april 2006
Text: Blev en liten Flinka sjö koll på eftermiddagen, något småkyligt. Brun kärrhökhannen visade sig mycket, grågäss, 5 krickor, 1 knipa, gräsänder, sångsvanpar.
Tranrop från paret, skogssnäppa mm. Och några större tranflockar vid 16-tiden,
dels en på ca 100 ex, dels en på ca 140 ex. Rolig, fint ryttlande ormvråk vid Lil-

jas, nära Flinka affär. Nästan så man trodde det var en fjällvråk, men mörk, så
mörk den var.
Namn: Janne
Datum: 2 april 2006
Text: Glömde från igår, en sj gransångare vid Flinka sjö. Ö. Spångvaken idag. Knipor
13 ex, storskrake 26 ex, plus gräsänder. I skyn hördes ofta tranflockar. En mängd
rödvingetrastar vid Hjelmsjöviks lägerskola, minst 50 ex. Ute vid grundet räknade jag till 96 skrattmåsar. Även sträckande tranflockar uppe över Krångelbygget,
2 tranor Höjaholm.
Namn: Björn
Datum: 2 april 2006
Text: Gryningsstund vid Flinka sjö. På väg dit kattuggla och morkulla. Väl på plats
minst 20 arter. Vilken explosion sedan förra helgen då jag bara minns 1 art. Idag
bl. a. enkelbeckasin, skogssnäppa, gråhäger, kricka, sävsparv, gransångare, m. fl.
Vid Nilssons ängar 5 st tofsvipor och så fick jag se tranornas parning.
Namn: Lennart
Datum: 2 april 2006
Text: Svårt att hinna anteckna när man är ute nu... Vi tog en tvåtimmarstur på f.m. och
det var verkligen intensivt. Ö Spång: trana 136 str. (fördelat på ca 10 sträck),
storskarv 58 str (37 ex i största flocken), fiskgjuse 2 str., tofsvipa 17 str, havstrut
1 str, turkduva 1 ex, gransångare 1 sj. Sångsvanar och gäss m.m. m.m. Vid Flinka
sjö sågs en brunhökshanne och vid Ekholm fanns 3 råkor i en kråk- och kajflock.
Sädesärlor och skogssnäppor på flera lokaler. Synd att man måste sitta inne och
jobba nu...
Namn: Patric & Rikard
Datum: 2 april 2006
Text: Inventering i tassemarkerna norr Fagerhult. 06.35-09.15. Stilla, halvmulet väder.
Gick längs småvägar tvärande Flåssmyr. Tyvärr tävlar motorvägen framgångsrikt
i att överrösta orrbubblandet. Kan inte räkna orrarna från min delvis snöbetäckta
markväg. Hör senare ensam (?) orrtupp bubbla från Hässleholmssidan av mosskomplexet. Inga kontakter med tjäder. Spillkråka flyger över vid Risängen.
Sammanlagt 38 arter. Trastar, rödhake, järnsparv, gärdsmyg, mesar (äntligen
tofsmes i rutan), grå- och grönsiska, korsnäbb, trädkrypare, kungsfågel. Stjärtmesar, ett par morkullor längs tjälskadad, sönderkörd grusväg på Hässleholmssidan.
Går Yxenhultsvägen tillbaks. Vid 9-9.20-tiden sågs fyra mindre tranflockar (2030ex/plog) ganska lågt dra mot norr. Inga termikvindar denna morgon.
Namn: Janne
Datum: 2 april 2006
Text: Strax efter midnatt hördes stäckande sjörorrar över Örkelljunga. Även en skogssnäppa. Mer bilar och svårare att lyssna jämfört med Harbäckshult, men...
Namn: Patric
Datum: 2 april 2006
Text: Över Ringåsen passerade mot NV mellan kl. 15.30. och ca kl. 16. 500 tranor.
Namn: Björn
Datum: 2 april 2006

Text:

Igår såg vi 1 tofsvipa och 4 tranor vid Åsljunga, 2 forsärlor vid bruket i Hjälmsjö,
och 1 fiskgjuse vid spångs fiskodling. Idag tog vi en sväng till Flinka sjö och
missade Janne med en kvart, tyvärr! Vi obsade samma arter som honom, men
även gransångarsång och 1 varfågel. I Hjälmsjö vid hotellet såg vi ca 10 storskrakepar, knipor, 1 forsärla, 2 sädesärla och 1 glada.
Namn: Josse, Jan och Sven Svensson
Datum: 2 april 2006
Text: Hade ju bestämt att det inte skulle bli någon tomtskådning från Gamla Hallandsvägen 1, men nu fick det ändå bli debut med en stol och tubkikaren på taket. Fördel med platta tak... Kom mycket tranor vid 16-16.30-tiden. 75 ex, 60 ex, 200 ex
och 130 ex. Glada, ormvråk, sparvhök. En liten flock sidensvansar i ett träd nere i
Örkelljunga kunde tubas in m.m. m.m.
Namn: Patric & Rikard

Datum: 4 april 2006
Text: En vacker bekantskap vid fågelbordet idag. En steglits höll till där i ca en timme.
Namn: Björn
Datum: 4 april 2006
Text: Två forsärlor gladde vid Sågabäcken i Östra Ringarp. Alltid roligt se dessa
långstjärtade, gulmagade gråärlor (gammalt namn). Ca 20-talet ännu kvardröjande sidensvansar nere i Ö-a centrum
Namn: Janne
Datum: 5 april 2006
Text: Koll i vaken vid Ö Spång 17:45: storskarv 1 ex, skäggdopping 1 ex, vigg 1 hane.
Här också glada 3 ex, forsärla 1 ex, sädesärla 9 ex och stjärtmes 1 par. Storspovslåtande stare. Tror jag.
Namn: Patric
Datum: 6 april 2006
Text: Var tillsammans med Jörgen Andersson och Ola Runfors på konferens kring
minnet av skogshönsforskaren Ingemar Hjorth - uppe i Jönköping. Olika talare,
småprat, litteratur. Hur gynnar man exv tjädern på ett konkret sätt i skogsbruket...
om det pratade Hans Svensson, Skogsstyrelsen i Sörmland. Fortfarande kan de ha
tjäderlekar med 10-15 tuppar. I övrigt fanns starka inslag med upplevelse av den
(i stort?)negativa tjädertrenden på många andra håll i landet. Forskaren Kjell Sjöberg på lantbruksuniversitetet gav vidare en del av sina erfarenheter. Ett 60-tal
deltagare.
Namn: Janne
Datum: 8 april 2006
Text: En skogssnäppa landade kort vid landisbanan, men flög direkt igen när den fick
syn på mig. Ett par knipor låg i vattnet. Sträckande tranor kunde höras på håll och
en sädesärla flög över.
Namn: Tony
Datum: 8 april 2006
Text: Äntligen visade stenknäck sig vid vår matplats, 3 st. Jag har hört dem överflygande tidigare, men det är ju roligare att se dem. Tog en liten obsrunda på fm. 6
st. storskrake på landisdammen och 19 st vid Hjälmsjövik, där det också låg att

par sjöorre och ett fint kurtiserande par skäggdopping. Sädesärla trippade på isen
vid mammas vik och Hjälmsjöborg.
Namn: Lennart
Datum: 8 april 2006
Text: En styck sädesärla trippade vid Statoil i fm. när jag tankade! Kul, det känns att
det är på G.
Namn: Birgit S.
Datum: 8 april 2006
Text: Emellanåt flitigt ropande gröngöling och spillkråka i Ö Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 8 april 2006
Text: 1st. Tofsvipa i Harbäckshult
Namn: Niklas Kronkvist
Datum: 8 april 2006
Text: Ett trettital tranor skruvade upp i termiken över södra Höjaholm på eftermiddagen(15:30). Nästa Hornborgasjön? Två kattugglor ropade till varann på söndagseftermiddagen 9 april. Glad påsk!
Namn: Jesper Linell.
Datum: 9 april 2006
Text: Svampstudier vid Pinnåområdet, gav bl.a. argusöga(2:a fyndet), broskkrös(2:a
fyndet), brunkrös och ekkrös. Dubbeltrast sjöng mitt i en regnskur. I Landisbanans vatten låg 1 storskrakepar, 1 par knipor, 1 gräsand.
Namn: Tony
Datum: 9 april 2006
Text: Hjelmsjön, som nu är öppen på Ö. Ringarp-sidan. Ca 50 storskrakar, ca 70
skrattmåsar, 5 skäggdoppingar. Värsjön, som ännu är isbelagd, förutom vakar vid
uddar, delvis runt öarna, större stenar, mm. Ca 20 storskrakar, ca 15 knipor, ca 10
grågäss, 2 kanadagäss, en vigghanne, 2 gråtrutar, 4 fiskmåsar, en rastande tofsvipa sittandes på isen, en överseglande glada, 2 större hackspettar, sång av bl. a. entita. Detta från Sjöholma. Den 7:e 3 rastande krickor, Hjelmsjön.
Namn: Björn
Datum: 9 april 2006
Text: Koll av tjäderlokal öster om Skånes Fagerhult under sena eftermiddagen. Första
tuvullsblommorna uppkomna, men sparsamt förekommande. Några avknipsade.
Spillning efter tjädertupp resp höna. Men har sen turen att även skrämma upp en
livs levande... höna. Fast otur för den! Dessutom tofsmes och kvällsporlande rödhake.
Namn: Janne
Datum: 9 april 2006
Text: Kollade industriområdet på morgonen och där stod Mindre strandpiparen och
huttrade. Isen på Hjälmsjön var uppbruten av gårdagens vind och låg åt nordost.
Skrattmåsarnas vassrugge hade följt med och finns bortåt Hjälmsjövik, vilket innebär att det är fritt vatten vid Mammas vik. Där låg skrakar, knipor, storskarv,

vigg, skäggdopping. Obsade tornfalk, Brun kärr.-hona och Rödglada vid Grytåsa
i em.
Namn: Lennart
Datum: 10 april 2006
Text: Hjelmsjön öppen. Ca 15 storskrakar, 6 skäggdoppingar, skrattmåsar. Lärkesholmssjön, öppen till hälften. Storskrake 21 ex, en ejderhanne.
Namn: Björn
Datum: 11 april 2006
Text: Var tidigt uppe i årets inventeringsruta, nämligen 04C0I vid "Attarpsmossen".
Ingen orre i dimman, men två kattugglor hördes, liksom trastar och rödhakar. En
storspov drillade till. Tror den stod på mossen, men kan också ha varit en överflygande individ. Gick sedan en runda vid Hjälmsjön, Bruket. Stjärtmesparet, där
en av fåglarna är av kontinental ras, samlade bomaterial. En mindre hackspett
skrek till. Ytterligare en mindre hackspett, en hane, sågs strax väster om dammen
på Högkullen.
Namn: Patric
Datum: 11 april 2006
Text: Hjelmsjön öppen, 7 skäggdoppingar, ca 15 storskrakar, skrattmåsar. Värsjön,
som var öppen så när som på Linhuts-viken. Några grågäss, storskrakar, knipor,
och 6 storlommar.
Namn: Björn
Datum: 12 april 2006
Text: Stenskvätta, duellerande tranpar, fina skogssnäppespel, enkelbeckasin, morkulla
mm nere i Smörmyr.
Namn: Lennart, Janne
Datum: 12 april 2006
Text: Prästsjöns is börjar att ge vika. Ett knippar simmade mellan isflaken i em. Glad
Påsk på er alla
Namn: Birgit
Datum: 12 april 2006
Text: Ett forsärlepar i bäcken vid rakbanan i Håleryd.
Namn: Eva och Viktoria
Datum: 13 april 2006
Text: Hjelmsjön, 3 bläsänder, 7 krickor, 4 vigg, skrattmåsar. Värsjön från badplatsen, sj
gransångare, ca 20 fiskmåsar, storlommar, grågäss, knipor.
Namn: Björn
Datum: 14 april 2006
Text: 13 storskarvar vid Skåneporten på morgonen. Rödvingetrastsång. Fiskgjuse drog
förbi på eftermiddagen.
Namn: Janne
Datum: 14 april 2006
Text: Några kompletterande kommentarer till Björns rapport. Vi gick nästan bet på en
nötskrika som gav ifrån sig ett ganska dovt, kort läte... inte alls det där ormvråk-

lika. Mattlummer i fertil upplaga längs en skogsväg. En fin källa med speglande
trädstammar. Lavrikt, mossrikt. Och små revor av linnea på en vägslänt.
Namn: Janne
Datum: 14 april 2006
Text: Denna mulna, regntunga långfredagsmorgon/förmiddag gick Janne o undertecknad på en atlasruta i tjädermarker i norra delen av kommunen. Spår av denna fågel sågs på ett par ställen, så de finns i markerna här. Troligen var det frågan om
hönspillning vi hittade. Annars de "tidiga" arterna som sågs/hördes. Rödhake,
järnsparv, taltrast, kungsfågel, domherre m. fl. Andra fikan intogs invid Värsjön,
Linhultet. Regnet föll. Därifrån storlom 3 ex, dryga 10 storskrakar, grågäss mm.
Och, ett salskrakepar, vilken vacker hanne! Rödvinge-flock i bakgrunden.
Namn: Björn
Datum: 16 april 2006
Text: En lövsångare sjöng när vi promenerade vid Snibbe stua i förmiddags.
Namn: Peter och Viktoria
Datum: 16 april 2006
Text: Gick på fm. på atlasrutan som omfattar bl. a. Lärkesholm. Lilla Lärka, Slättsjö
m.fl. byar. Inga spec arter. Ängspip drog förbi, storskrakar vid Vångamöllan, en
sångsvan i Lärkesholmssjön, knipor där också, mycket korp i luften, mm. Vid
Källstorp, utanför rutan, i en nyanlagd mindre naturdamm låg en salskrakhona
tillsammans med ett knippar.
Namn: Björn
Datum: 17 april 2006
Text: En fin, stilla förmiddag med kurs till Rönneåns omgivningar. 8 deltagare. Djupadal var första anhalt, blåsippor, blad av tandrot, vårlök, svalört... Vandring bort
till Natthall. Resligt liggandes just vid ån. Mycket med spridda blåblommande
sippor, några vitsippor. På klipphällorna prydligt med svartbräkenbuketter lite
varstans. Gullpudra. Skogsbingel. Skogssnäppa, gransångare. Kortare koll vid
Eneskogen. Avslutande marsch upp till Gällabjers (vulkanens) topp. Inga utbrott
kunde skådas. Glada, basaltformation, lövskog. Tordyvel, citronfjäril, vårfryle
skulle ju också nämnas. Annat ej att förglömma. Speciellt var nog Natthall en
nyupptäckt upplevelse. Och visst vad det fanns mycket avenbok här som där
längs vattendragets omgivningar. Bergarten diabas trolig orsak till den utspridda
blåsippsrikligheten.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 17 april 2006
Text: Morgonkoll vid Värsjön gav 9 storlom,19 fiskmås, 2 gröngöling, järnsparv, orrbubbel, 3 kanadagås, stjärtmes, 2 korp, 10-talet grågås, skogssnäppa, 2 knipa.
Namn: Lennart
Datum: 17 april 2006
Text: Fedingen runt trollnabben, öarna många måsar, änder. Nära utloppet ett par kanadagäss, grågäss, änder. Lilla sjön bredvid.6 grågäss,1 knippar g-änder. Köphultasjön körde ner från gamla E-4.Grågäss på åkern innan sjön, högt vattenstånd
stränderna under vatten. Sparsamt med fågel runt sjön.
Namn: Sven S

Datum: 18 april 2006
Text: Har fått många gäster vid fågelborden och i träden. Har matat på 6 pl. i vinter. I
helgen 45-50 bofinkar, 20-25 talgoxar, blåmesar, grönfinkar, sparvar, sädesärlor.
I går en stenknäck. I träden nötväckor, 2 större hackspett, m.m. Spanar om gulhämplingen kommer i år också.
Namn: Sven S.
Datum: 19 april 2006
Text: En storlom i Lärkesholmssjön vid sjutiden på kvällen. Kunde studera den på nära
håll, mycket vacker.
Namn: Eva
Datum: 19 april 2006
Text: En glada över Åsljunga mitt på dagen. Och 17 april et tranpar - hanen dansande,
honen alldeles ointeresserat - strax vester om Höjaholm by.
Namn: Jesper Linell
Datum: 19 april 2006
Text: Hjelmsjön, ett sjöorrepar. En stenskvätta vid Bonde Åkessons i Skogen den 16:e.
En storskarv i Köphultasjön den 17:e i en annars mycket fågeltom sjö. Fedingesjön samma dag, grågäss, måsar.
Namn: Björn
Datum: 19 april 2006
Text: Utejobb. Lite sång från rödhake, bofink, koltrast, talgoxe... och uppe vid hygget
gärdsmyg. Ner i boket mot sjön och Lasapella metalltickade en stenknäck och jag
var elak nog att knacka fram skogsduvan ur det gamla spillkråkeboet (sen länge
befolkat av just skogsduvor!) i en grov bokstam.
Namn: Janne
Datum: 19 april 2006
Text: På kvällspromenaden såg jag ett par storskrakar i Rackarebäcken.
Namn: Pär Svensson
Datum: 20 april 2006
Text: Gamla Hallandsvägen: lövsångare 1 ex.
Namn: Patric
Datum: 20 april 2006
Text: En liten tur till Svenskemyr i norra delen av kommunen. Tjäderspillning, både
äldre tallbarrsspillning och färsk tuvullsspillning sågs på flera platser, men däremot ingen tjäder. I fågelkören utmärkte sig dubbeltrastarnas vemodiga flöjtande.
Gröngöling, järnsparv, tofsmes m.m. I Skånes Fagerhult sågs ett turkduvepar. Ny
art i Jannes gamla atlasruta. Roligt!
Namn: Patric & Janne
Datum: 20-21 april 2006
Text: I gårkväll vid 23-tiden hördes nattsträckande sjöorrar över Örkelljunga. I morse
en ropande mindre hackspett bakom Jysk/Samlack.
Namn: Patric
Datum: 21 april 2006

Text:

Arla morgontur på två hjul, Hjälmsjö/Flinka/Grytåsa, med förväntan på ny fågelart för året. Kanske en skogsduva, men dom skall man visst ´knacka fram från en
ihålig stam´ nu för tiden!? Jag njöt naturligtvis av fåglarnas ljudmatta. Nej, det
blev istället däggdjurssafari. 7 st hare, 3 st rådjur, 3 st älg, 5 st vildsvin, på sträckan mellan Ringbo gård och Grytåsa. Man blir aldrig utan upplevelser i naturen.
Namn: Lennart

Datum: 21 april 2006
Text: Skogsjobb denna stilla fredag. Och inte hörde jag nån lövsångare. Fick nöja mig
med flera mjukt sjungande trädkrypare. Finstämd melodi.
Namn: Janne
Datum: 21 april 2006
Text: Lövsångaren sjöng på flera platser på morgonen. En ladusvala över Hjelmsjön,
ute vid grundet. Igår en seglande fiskgjuse över samma sjö. I morse, den 21:e
alltså, en ropande mindre hackspett vid Landisbanan.
Namn: Björn
Datum: 21 april 2006
Text:
Strövade runt Långasjö och Bosjö et par timmer denna förmiddag. Var är fåglarna någonstans? En och annan ormvråk, grågäss, en skata eller två, et par nötskrikor, en dubbeltrast, kråkor, ringduvor, en gröngöling hördes (och en snygg räv
vid Långasjö) men inget sådär riktigt spännande. En tornfalk över Bosjöholm på
hemvägen hjälpte lite.
Namn: Jesper Linell
Datum: 22 april 2006
Text: Hade också nattsträckande sjöorrar, fast den 19/4 vid 21-21.30-tiden över Skogen. Prästaskogen idag 22/4, i höjd med brukshundsklubben, bjöd på 2 sjungande
järnsparvar, 1 spillkråka, ett 30-tal grönsiskor drog över i flock. Lite svamp också
såklart... bl.a. dynrödgömming växande på bokdyna, bokrödgömming framsprängande genom en boklågas bark. Sammetsticka (äntligen! har väntat på den).
Hittade faktiskt också en tuva lopplummer, med vita sporgömmen längs stammen. Den är kanske inte så vanlig?
Namn: Tony
Datum: 22 april 2006
Text: Mindre hackspett skrek till i Ö Ringarp, gsk nära Enbergs.
Namn: Janne
Datum: 22 april 2006
Text: Atlasinventering, först i Rössjönrutan sedan i Bjälkabyggetrutan. Rössjön: två par
fiskgjuse där ena parets hane bjöd på häftig parningsflykt. Tornfalk vid holk,
storlomspar, havstrutspar, mindre strandpipare, skogsduva, forsärla, trädlärka,
tofsmes m.m. m.m. Attarp/Lilla Bjälkabygget: ett storskrakepar i dammarna precis på Hallandsgränsen, gransångare strax utanför. Flera glador. Gott om lövsångare som anlänt.
Namn: Patric
Datum: 22 april 2006
Text: Missade att rapportera 1 ex alfågel i Värsjön. Var ju lite udda....
Namn: Seth Nilsson

Datum: 23 april 2006
Text: Även i år ska det visst dyka upp "tama" eller "speltokiga" tjäderhönor i kommunen. Idag två hönor i Ingrid Ivarssons trädgård i Skånes Fagerhult. Det är lite förvånande att det händer i just Skånes Fagerhult för i omgivande marker finns ju
trots allt några tjädertuppar. Om det nu är förlusten av lekplatser/tuppar som är
orsaken till beteendet. Dsssutom mycket märkligt med två hönor samtidigt. Hursomhelst, vi fångade in den ena som vi körde upp till Långalt, men det är förmodligen inte helt osannolikt att hon är tillbaka på brottsplatsen inom kort. Spännande att höra om det. Nu är jag inte mycket till fotograf, men några bilder finns i
galleriet. Storlomspar och drillsnäppa i Lärkesholmssjön.
Namn: Patric, Rikard, Kevin
Datum: 23 april 2006
Text: Flinka sjö tur sen eftermiddag. Brun kärrhökhane, vattenrall, beckasin, knippar, 6
krickor, grågäss, sävsparv, lövsångare...
Namn: Janne
Datum: 23 april 2006
Text: Tittade vid 7.45-tiden ut mot trädet där fågelmaten fortfarande hänger kvar. Där
satt helt plötsligt en svarthätta i sin av grått dominerad dräkt. Tycker mej ha hört
trevande sång de sista dagarna. Igår i Åsljunga min första lövsångare, och vid
Västra Spång en mycket ljus vråk. Allt tyder på en fjällvråk.
Namn: Lennart
Datum: 23 april 2006
Text: Morgonfika på atlasrutan vid Värsjön och vandrade sedan på betesmarker, skog o
mosse. Tranor, sj. dubbeltrast, ladusvalor, änspip, en tofsvipa, mm. Vid Skåneporten tankar jag ibland. Var det ifrån en bilradio! sången hördes? Jag såg mig
omkring. Sedan förstod jag. Det var en trädlärka som sjöng i grannskapet med sin
oerhört melodiska sång, mycket vackert var det.
Namn: Björn
Datum: 24 april 2006
Text: Morgonturen till Hjelmsjön. En drillsnäppa vid Mammas vik, senare på dagen
sång av rödstjärt i Ö-a.
Namn: Björn
Datum: 24 april 2006
Text: Fagningen, vårrensningen av vår lilla äng i Spångabygget gjordes denna stilla
vackra måndagskväll. Arbetet tog inte så lång tid, framförallt pga att Perry tjuvstartat och rensat bort de relativt fåtaliga grenarna redan innan övriga tre grabbar
anlände. Vi kunde istället granska mossor, kambräkenplantorna och snart framkomna granspireblad... Av tätörtens blad syntes intet! För tidigt... I kvällen sjöng
koltrast och taltrast, men även kusinen dubbeltrast. Stenknäck intill i boket.
Namn: Bengt med sitt följe
Datum: 25 april 2006
Text: Morgontitten över Hjelmsjön, 4 rastande krickor, 12 fiskmåsar i grupp. På dagen,
sjungande svartvit i byn.
Namn: Björn

Datum: 25 april 2006
Text: Vemmentorpasjön i kväll: 2 fiskgjuse höll till vid talludden på norra sidan av
sjön. De verkade inte bry sig om Höjön. Kanadagås 3-4 ex, några fiskmås fanns
också i sjön. På morgonen, 1 betande trana och 20-talet grågäss på åkrarna mellan Bälinge och Fjällrammsjön.
Namn: Tony
Datum: 25 april 2006
Text: Överflygande steglits och flitigt sjungande trädpiplärka vid åkrarna i Ö Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 25 april 2006
Text: Morgonobs 06:45, svartvit flugsnappare i trädgården.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 26 april 2006
Text: Sittandes på toalettstolen på morgonen hördes årets första ärtsångare på Ekorrstigen!
Namn: Björn
Datum: 27 april 2006
Text: Morgontitten i Hjelmsjön gav 4 rastande fisktärnor och då dessa 3 sovande änder/doppingar, liggande stundtals bredvid 3 knipor. Var mindre än dessa. Men
jag kunde inte bestämma dem utan fick lämna dem obest. då jobb väntade. Mötte
Patric vid Bruket och inte heller han löste dem sovande. De rörde sig dock till sist
och artbestämningen vet ni. Grönsångare också vid Mammas vik. Doppingarna
låg kvar i sjön vid 16-tiden. Då även en storlom där.
Namn: Björn
Datum: 27 april 2006
Text: Efter doppingarna fortsatte vi vidare för att se om det kunde finnas fler oväntade
arter i andra sjöar. Spanade av Lärkesholmssjön, Värsjön och Fedingesjön. Inget
ovanligt, men 5-9 storlommar och 2 fisktärnor i Värsjön och 1 storlom i Lillsjön.
Tranor vid Lärkesholm och i Björnholm, glada, duvhök och mindre strandpipare
på Flåssmyr och 1 buskskvätta vid flygplatsen.
Namn: Patric & Eva
Datum: 27 april 2006
Text: Och "celebriteterna i sjön intill" (se Jannes inlägg nedan) var tre svarthalsade
doppingar. I Hjälmsjön alltså. Annat: fiskgjuse 1 ex, drillsnäppa 1-2 ex, storskrake 1 par, fisktärna 4 ex, sjungande svarthätta, ärtsångare och grönsångare. Vid utloppet sågs stjärtmesparet där ena fågeln är av kontinental ras. De som hade möjlighet att ägna sig åt att skåda svarthalsade doppingar var Kjell, Janne, Eva och
undertecknad.
Namn: Patric
Datum: 27 april 2006
Text: En energiskt revirtrummande mindre hackspett (småspett) satt ganska länge i en
topphuggen bok i sommarstugeområdet i Ö Ringarp. Antagligen helt obekymrad
över celebriteterna i sjön intill.
Namn: Janne

Datum: 28-30 april 2006
Text: Långfärd, tvånattsövernattning (Svänö) uppe nv Värnamo, i Store mosse nationalpark. 13 personer, ÖN och Klippanbygden. Fin, stilla fredagskväll när vi kom
upp till området (Lövön) och vandrade ut till Blådöpet, tvärande mosseplanet i
söder. Vi inväntade olika kvälls-, nattljud. Storspov, grönbena, ljungpipare, vattenrall, enkelbeckasin och framförallt härligt "galopperande" dvärgbeckasiner!!
Minst två alldeles inom nära hörhåll. Lördag vandring kring Kävsjön. Fint spel
av grönbenor! Trädlärkelika räckor. Några gluttsnäppor, en svartsnäppa. Sångsvanar, tranor, skedänder, krickor... Dock ganska fågeltyst, halvdant väder, ändå
mäktigt. På kvällen vandra vi ut till våtområdet kring Häradsösjön i no. Något
blåsigt, men till slut även här en spelande dvärgbeckasin. Många "enkla", dansande tranor. Mörkervandring tillbaks. Söndagen gick i regnets tecken. Vandrade
mellan Kittlakull och Lövön. Grönbenorna åter mäktigt flitiga i sången. Missade
småspoven. Välspångad led. Avslutande vandring på böljande tallbeväxta sanddyner från isens "eftertid". Två bilförare såg tjädertupp på grusväg.
Namn: ÖN-exk (JJ)
Datum: 29 april 2006
Text: Kollade orrarna på Flåssmyr och Svenskemyr. På Flåssmyr var de svårräknade,
men minst 5 tuppar. På Svenskemyr hördes 1 bubblande på svensksidan och 1 på
vår sida gränsen. Fiskgjuse i boet vid Köphultasjön. En blåhökshona vid Sönder
Össjö, trummande mindre hackspett och en trana på bo vid Lönsjön.
Namn: Patric
Datum: 30 april 2006
Text: 2 stycken nattstörande kattugglor, 1 vid fiskodlingen V, Spång, den andre i skogen ovan mitt hus. Kl. 22.50
Namn: Ferenc
Datum: 30 april 2006
Text: Inte lika trevliga fågelarter som i Store mosse nationalpark, men i Hjälmsjön sågs
vigg 8 ex, brunand 1 par, skedand 1 par. I grustäkten i Lärkeröd rikligt med ladusvalor samt några enstaka back- och hussvalor.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 1 maj 2006
Text: Övningskörning med Johan och då blev det bl. a. Värsjön. Storlom, fisktärna, en
mängd ladusvalor, grågås, gråtrut, mm. Hjelmsjön, 63 skrattmåsar liggandes på
vattnet.
Namn: Björn
Datum: 1 maj 2006
Text: EN liten 3 timmars runda i kommunen mellan 15.00-18.00 . 1 glada i Vä.Spång.
Nästa stopp blev Lillgården, där sågs bl.a buskskvätta, stenskvätta och svartvit
flugsnappare. Sedan vidare till Flinka sjö och där hade vi lövsångare, knipor,
grågäss, ladusvalor, storskarv, häger, tranor, stjärtmesar, rödhake, st.hackspett
och till sist hade vi herr o fru brun kärrhök, de flög omkring och visade upp sig
för oss i 5 min. Sedan passerades Hjelmsjön med en 5 minuters titt, där sågs bl.a
skäggdopping, fiskmås o skrattmås. Em avslutades vid Värsjön, där såg vi 7 storlom, drillsnäppa, knipor, kanadagäss, grågäss men fisktärnan sågs inte. En lagom
em. tripp.
Namn: Ferenc & Viktoria

Datum: 1 maj 2006
Text: Träffade Walter Kurth, som berättade att han den 24 april haft en ringtrast i sin
trädgård.
Namn: Björn
Datum: 2 maj 2006
Text: Obs på morgonen när vi kom till skolan i Eket. En ringtrast visade sig en liten
stund i kanten av fotbollsplanen. Flera starar, någon björktrast, sädesärlor och
sparvar gick och plockade mat på planen under fm. Fin miljö från arbetsplatsen.
Namn: Lennart
Datum: 2 maj 2006
Text: 1st sv/vit flugsnappare, samt 3 kajor som kivade med en glada, middagstid V
Spång.
Namn: Ferenc
Datum: 3 maj 2006
Text: Fedingen 3 stora svanar tillsammans runt öarna en har ev. mist sin part. Mest
skrattmås, fiskmås. Grågäss har tagit sin plats på ön, lilla sjön bredvid utlopp fedingen. Kanadagäss o grågäss vänster om kolonin. Liknande förra året.
Namn: Sven
Datum: 4 maj 2006
Text: Vackert mosippsbestånd i blom och knopp i Bälinge.
Namn: Janne
Datum: 4 maj 2006
Text: Makalös koltrastkonsert varje kväll nu, somrig känsla. En morkulla patrullerade
skogskanten i trädtoppshöjd med lockande psssp. Förresten passa på att plocka de
spirande brännässlorna, rika på järn och annat. Nässelpaj var smaskigt, soppa är
ju heller inte dumt.
Namn: Tony
Datum: 4 maj 2006
Text: Hastig visit vid Flinka sjö. Drygt 40 grågäss, varav en med 4 gässlingar, bägge
tranorna lyfte mot Grytåsa, brunhökshannen var där, minst 3 tofsvipor vid br.
Nilssons våtmark, mm.
Namn: Björn
Datum: 5 maj 2006
Text: Närmade mej norra badplats fedingen, en skrikande Trana flög iväg. En tipsrunda
är utlagd, många skränande ungdomar stör fåglarna. En grågås häckar på samma
ställe som förra året, blev ej skrämd.
Namn: Sven
Datum: 5 maj 2006
Text: Tidig morgon vid Flinka sjö för koll om göken anlänt, men möttes av uitt uitt
uitt... Kunde inte hitta arten i mitt minne. När jag senare var hemma och lyssnade
av skivan med läten blev jag övertygad om småfläckig sumphöna. Annars var det
gäss, b kärrh, svanar, knipor, krickor, vattenrall m.fl.
Namn: Lennart

Datum: 5 maj 2006
Text: Atlasinventering i Värsjö före jobbet med modellen sitta stilla o äta frukost. Entita, järnsparv, gärdsmyg m.fl. 13 storskarvar sträckte åt öster.
Namn: Björn
Datum: 6 maj 2006
Text: Bengts gård är borta och ladusvalorna ses flyga runt och söka efter det som en
gång var! De kan dock inte glömma sina tidigare boplatser och sätter sig i träden
liksom för att vänta och se om deras biotop vill uppenbara sig? Så försvann den
miljön i utvecklingens namn!!
Namn: Lennart m. familj
Datum: 6 maj
Text: En stilla kvällstimma uppe vid Värsjön, ännu kunde lommen höras ropa till ett
par gånger. Ett par fisktärnor. Gäss. Mycket vacker, röd sol som dalade ned någonstans i Åsljungatrakten...
Namn: Christer o Karin Johansson, Janne
Datum: 6 maj 2006
Text: Det blev förstås frestande med en tidig morgon vid Flinka sjö, 02:45-03:30: den
småfläckiga sumphönan kom igång bra efter en halvtimma. Minst 3 vattenrallar
skrek. Kattuggla och enkelbeckasin. Men det är förfärligt vad E4:an hörs så på
natten! Som ljudupplevelse är sjön totalt förstörd. I det närmaste outhärdligt. Lite
tystare vid Långasjön där det hördes rörsångare, beckasiner och buskskvätta.
Kort grymt från en vattenrall. Finaste ljudupplevelsen istället vid Långalts myr.
Nu hade bl.a. trastarna vaknat och i den kören stämde en orrtupp och en gök in.
Kattuggla långt borta. Lite överraskande drog en nattskärra igång efter en liten
stund. Då var klockan 04:25. Inga andra skärror rapporterade i Skåne i år och
bara en dag senare än extremdatum för arten i landskapet.
Namn: Patric
Datum: 7 maj 2006
Text: Försökte få koll på sumphönan, vilket dock misslyckades. Stod vid tillflödet vid
Flinka sjö mellan 00.40. och 02.40. Håller med Patric, E4:an är en oerhörd störning! Vattenrallarna höll låda några korta stunder, minst 3 ex, troligen 4. Grågässen var lita oroliga då och då, tranorna ljöd vid ett par tillfällen. Från Ö. Flinkahållet "poade" en hornuggla. Härlig kväll, stilla, månsken.
Namn: Björn
Datum: 8 maj 2006
Text: En forsärla sträckte förbi Furulund på morgonen när jag väntade på bussen. Fin
kvällstur på cykel på kvällen. Småskrakarna föreföll inte vara kvar i Hjälmsjön.
Dock 2 knölsvanar ute vid grundet. 4 vigg. På industriområdet minst 3 mindre
strandpipare efter Åsbo (fint "spel") och 1 vid gymmet.
Namn: Patric & Kevin
Datum: 8 maj 2006
Text:
En forsärla vid Möllebäcken där vattendraget just passerar Sånnestorps gamla
valskvarn. Ett gäng fina almar i markerna där ovan, uppe vid Ramnekärrvägen.
Kulturlandskapsinventering påbörjad för säsongen.
Namn: Cissela Olsson, Janne

Datum: 8 maj 2006
Text: 1 par småskrake i Hjälmsjön på morgonen.
Namn: Seth
Datum: 9 maj 2006
Text: Flock med ca 40 mindre gäss drog norrut förbi Hjälmsjön, svängde tillbaks, drog
nog åter vidare... var nog sena vitkindade. Ganska långt håll. Dessutom en ejderhanne i sjön.
Namn: Janne
Datum: 9 maj 2006
Text: Hjälmsjön: skäggdopping 4 par. Harbäckshult: törnsångare 3 ex, hämpling 1 par,
smådopping 1 ex i Hugosons damm.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 9 maj 2006
Text: Storlomparet i Lärkesholmssjön, en häger flyger lågt över vattenytan. Uppe vid
Värsjön instuderas några bara sporadiskt ropande lommar. Tärnor, knipor, grågås, storskarv. Sandbiets förehavande kunde också noteras vid stigen på udden
(Seths spanarplats). Små grå resp. rostfärgade små cirkelformade grushögar visade var honorna grävt gångar åt sina ägg, larver. Några bin sågs ock! Pollenklumpar på biets bakben lär lämnas i gångarna och förse kommande larver med föda.
Getingbiet syntes spana, överflyga... för att lägga ägg i anslutning till sandbiets
matförsedda gångar. Foderparasitiskt leverne för dess larver.
Namn: Sven Nilsson, Svedala och Janne
Datum: 9 maj 2006
Text: En smådopping i dammen i Persköp, och troligen ett nytt rede.
Namn: Björn
Datum: 10 maj 2006
Text: Brun kärrhökhanne avspanade Kaptensviken i lugn mak medans fotboll spelades
nästintill. Flera rörsångare, sävsparv. Kaptensviken är en del av Åsljungasjön.
Namn: Janne
Datum: 10 maj
Text: Timmen innan lunchtid drog en fin bågformad våg med ca 100 vitkindade gäss
över Hjälmsjön med riktning ONO. Fem stycken avvek från huvudflocken, girade tillbaks och landade i Hjälmsjön. Men lyfte åter kort därefter. Mindre hackspett skrek till en kort stund.
Namn: Janne, Eva
Datum: 10 maj 2006
Text: Johan o jag försökte få höra sumphönan i Flinka sjö, men tyst även denna kväll,
om han nu är kvar? Minst 2 rörsångare sjöng dock, sångsvansparet synligt, bra
fart på vattenrallarna. De hördes då och då under vår stund vid sjön. Började en,
fick han svar av en annan osv. Tofsvipor vid br. Nilssons, beckasinen ljöd från
marken. Och trädgårdssångare hemmavid den 10:e.
Namn: Björn o Johan
Datum: 11 maj 2006

Text:

Har lagt upp en länk till en trevlig och innehållsrik hemsida med namnet Alla
dessa småkryp! Den får ni spana in! Ganska mycket fjärilar nu. Hade bl.a. flera
aurora- och rapsfjärilar idag.
Namn: Patric

Datum: 11 maj 2006
Text:
Inventerade skarvkolonin i Rössjön nu ikväll. 85 bon med ägg, sammanlagt 292
st. 5 bon utan ägg, men med färska kvistar/blad. Totalt alltså 90 bon/par. En
minskning med 8 par sedan förra räkningen för 6 år sedan då vi räknade till 98
bon (93 med ägg eller ungar, 5 utan ägg men med färska grenar). Kolonin i rejäl
otakt. Några ägg var på väg att kläckas och antalet ägg varierade mellan 1-5 (5
bon med 5 ägg) och som sagt 5 bon utan ägg. Ett havstrutsbo med 3 ägg.
Namn: Patric & Bo
Datum: 11 maj 2006
Text: Morgonstund vid Hjelmsjön o då Mammas vik. Härlig dag på gång, solen stiger,
nästan vindstilla. Skrattmåsar, fiskmåsar, skäggdopp. En törnsångare sjöng vid
fälten mot de nya villorna. En and i motljuset, gissade på svärta vad gäller formen på fågeln. Fick åka till f.d. Bengts Gård. Och det visade sig vara rätt, en
hona. Senare på dagen flera tornseglare över byn.
Namn: Björn
Datum: 11 maj 2006
Text: Lite "kultur/natur"-inventerande i Sånnestorp. Flera törnsångare, svarthätta, en
trädgårdssångare (vid kyrkoruinen, sjöng dock lite kortaktigt). Glador, ormvråk,
irriterade kråkor. Flertal trevliga, eleganta ladusvalor vid Väderön. Nysådda fält.
Vildsvinsbök lite varstans.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 11 maj 2006
Text: Björn berättade om en svärta i Hjälmsjön på morgonen, tyvärr inte kvar när jag
kom dit. Dock ca 200 lågt sträckande vitkindade gäss rakt över sjön 9:45. Två bivråkar över Jannes, några drillsnäppor, en tofsvipa och enstaka hussvalor. I övre
bruketdammen ligger en skrattmås på bo i en tuva! Fungerar inte grundet i
Hjälmsjön så får man leta upp något annat... Maken/makan till den ruvande upprörd över mitt snokande. Så fick Kjell häckande skrattmås i sin atlasruta! Här
också en forsärla. Efter lång cykelrunda i Örkelljunga lyckades jag till slut höra
en trädgårdssångare och det var när jag kom hem! På Gamla Hallandsvägen alltså. Svarthätta sjöng däremot i princip överallt.
Namn: Patric
Datum: 13 maj 2006
Text: "Skogsmullarna" deltog i SkOF:s stationära artsamlartävling "Tag plats". Satt vid
Värsjön mellan 06:50-12:50 där vi noterade prick 50 arter. Inget direkt oväntat.
Utöver sjöns säkra arter som storlom, fiskgjuse, storskrake, och fisktärna kan
nämnas 2 tranor, ca 170 str vitkindade gäss, 1 vigg, 1 orre som hördes kort, 1
tofsvipa och 1 glada. Några arter färre än vi hade vid Flinka sjö senast vi deltog
1999 (55 arter), men då det där numera mest hörs bilar, så valde vi frivilligt ett
artfattigare alternativ.
Namn: Patric, Björn, Tony
Datum: 13 maj 2006

Text:

Kryssade kryssande skådare vid Värsjön. Tre tubförsedda observanter! Vi får se
om de avslöjar sitt förehavande.
Namn: Janne
Datum: 14 maj 2006
Text: Fedingen 06.30 Ett par drillsnäppor, 18 grågäss, 8 kanada, många måsar. Och ett
antal för mej okända. Fåglarna vid Hjälmsjövik är lite störda av pågående tillbyggnad, ett fåtal kvar vid bryggan. Skarven o skraken borta.
Namn: Sven
Datum: 15 maj 2006
Text: Inventering nere i Ramnekärr. Hävdade kulturmarker, granplanterade dito. Trevliga samtal med ägare. Slåtterängen (svinrot än bara i knopp) och betesmarken intill. Spillkråka, ladusvala, dubbeltrast, tornseglare, korp. Mossryggar, breda stengärdsgårdar, torpruiner. Dråg med spirande flaskstarr - f d sidvallsmark. Vildsvins bök på många håll (dock inte i Unossons äng!)
Namn: Janne
Datum: 16 maj 2006
Text: Glada 1 ex över Skogen, mobbad av 1 kråka. 1 sparvhök drog in över huset, jagad av 4 kaxiga starar och 1 skata. Höken fick ge sig.
Namn: Tony
Datum: 16 maj 2006
Text: Vi blev visst inte sist i SkOF:s Tag Plats i lördags... Resultat: H3M1, Sandön (H
Johansson m fl): 87 Bengan Boys, Hittarps rev (T Svanberg m fl): 83 Nilsson
Harriers, Silvåkratornet (L Nilsson m fl): 77 Salt viigis engen, Salviken (P-O
Lippe m fl): 76 Åverket, Haväng (D Hammarlund m fl): 75 Sylvia Borins Kavaljerer, Hasslarp (L Helgesson, K D Högström): 71 Dry Mountain Birders, Torreberga (M Billqvist m fl): 68 Ö-laget, Hallands väderö (H Ljungberg m fl): 65
Ringsjöskådarna, V Ringsjön (L Lundquist m fl): 63 Måsens Vänner, Bulls måse
(M Olsson m fl): 62 Göingepojkarna, Magle våtmark (A Larsson m fl): 57
Skogsmullarna, Värsjön (P Carlsson m fl): 50 Råbyligan, Råbydammen (L GR
Nilsson, S Svensson): 45 Fågelskydd Spillepeng, Spillepeng (K Bengtsson, L
Blomquist): 45 Mixed Dubbel, Store damm, Fulltofta (E Nilsson, I Nilsson): 41
Namn: Patric
Datum: 16 maj 2006
Text: Några observationer i Ljungaskog. Minst tolv ladusvalor flög lågt tillsammans
över betesmark. Minst fyra stenskvättor i anslutning till stengärdsgårdar och odlingsmark. Pilfink.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 17 maj 2006
Text: Två flitigt varnande forsärlor vid Bruketmöllan när Pinnågruppen vandrade uppströms ån till Hjälmsjön. Diskussioner kring planerad bebyggelse på åkrar vid
Mörtstigen. Jag tyckte inte. Vilken bakåtsträvare...
Namn: Janne
Datum: 17 maj
Text: Åter tidig morgon vid Flinka sjö. Svanparet där liksom kärrhöksparet, fin obs i
morgonljus. Och så hörde jag göken första i år. Satt i en topp åt söder och sjöng

en halv timma. Så var det krickor, rörsångare, svarthätta m.m. På väg dit lät det
som svart rödstjärt vid Vedbyvägen, och tydlig törnsångare vid Ringbo gård.
Namn: Lennart
Datum: 18 maj 2006
Text: Bland alla ladu- och hussvalor över Hjälmsjön även några backsvalor. Tyvärr
måste skrattmåshäckningen i övre Bruketdammen spolierats. Inte kvar. Grågäss
med ungar vid Långasjön. Brunhökshanen jagade över vassarna. Beckasin, rörsångare m.m. Roligast ikväll var dock ett gäng med grönsiskor matandes nyligen
flygga ungar vid Vanås, även om jag konstaterade säker häckning av arten i just
den atlasrutan redan förra året.
Namn: Patric
Datum: 19 maj 2006
Text: Inventering nere i Ingeborrarp. Hittat en karta över inägorna från 1884. Kolla
gamla markslagen. Samtidigt (08.30-10.00) tjöt en göktyta från olika träd runt
Gästgivardelen och ner mot gamla bron. Roligt! Därutöver gök, 30-tal starar,
trädgårdssångare, törnsångare, rödstjärt. Skogsbingel, storrams, skogstry, blåsippa.
Namn: Janne
Datum: 20 maj 2006
Text: Fedingen i kväll, vid kollo. Ett herrans oväsen. Mc i naturen, kanoter längs stränder. Såg endast 3 kanadagäss och måsar.
Namn: Sven
Datum: 20 maj 2006
Text: Atlasinventering i kommunens nordligaste ruta. Mycket trevligt var ruvande storlom och 1 varnande lärkfalk vid Store sjö. Annars mera ordinära arter. Gök vid
sjön, grå flugsnappare på några lokaler, törnskata i Trottatorp (utanför rutan),
tofsvipa i Healt... Igår hittade jag storlomsboet även i Rössjön. Äggskalsrester i
boet, men förmodligen var det rövat. Paret låg i närheten, men någon unge syntes
inte till. Nykläckta ungar kan dock vara svåra att upptäcka så det finns ett litet
hopp.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 21 maj 2006
Text: Gick runt i Ingeborrarp o Rya, kanske mest på jakt efter Jannes göktyta. Dock
ingen, men fint med andra sångare, svarthätta, trädgårds, törnsång, trädpip mm.
Massor med rastande backsvalor ute vid grundet i Hjelmsjön, uppskattningsvis
mer än 100!
Namn: Björn
Datum: 21 maj 2006
Text: För er som inte redan sett det på Svalan så rapporterar jag här: Järpe 1 ex förbifl.
Yxenhult, Örkelljunga k:n, Sk 21.5 2006 (Jörgen Agerskov) Vems atlasruta?
Jannes?
Namn: Patric
Datum: 21-22 maj
Text: En näktergal har sjungit på ett tomtområde mellan Tallgården och nedre Bruketmöllan, inne i Örkelljunga tätort.

Namn: Olle Sjöquist (gm JJ)
Datum: 22 maj 2006
Text: En mera uttömmande presentation av Tag Plats! Skånsk stationär artsamlartävling den 13 maj finns nu på SkOF:s hemsidan under "program". Inklistrad här:
Regler och förutsättningar Ett lag bestående av minst två personer väljer en plats
inom Skånes gränser varifrån så många fågelarter som möjligt räknas under ett
valfritt 6-timmarspass. Lagmedlemmarna bestämmer själva starttiden men villkoret är att passet är sammanhängande. Ingen får avlägsna sig mer än 10 meter från
den utvalda punkten medan arter räknas. Alla i laget måste se eller höra arten,
dock inte nödvändigtvis samma individ. Inga ljudtekniska hjälpmedel är tillåtna.
Flera lag kan välja samma lokal men placerar sig i så fall lämpligen utom hörhåll
från varandra. Alla deltagare måste vara medlemmar alternativt familjemedlemmar i SkOF. Resultat Lag 5 H3M1, Sandön (H Johansson m fl): 87 Lag 1 Bengan
Boys, Hittarps rev (T Svanberg m fl): 83 Lag 8 Nilsson Harriers, Silvåkratornet
(L Nilsson m fl): 77 Lag 11 Salt viigis engen, Salviken (P-O Lippe m fl): 76 Lag
14 Åverket, Haväng (D Hammarlund m fl): 75 Lag 13 Sylvia Borins Kavaljerer,
Hasslarp (L Helgesson, K D Högström): 71 Lag 2 Dry Mountain Birders, Torreberga (M Billqvist m fl): 69 Lag 15 Ö-laget, Hallands väderö (H Ljungberg m fl):
65 Lag 9 Ringsjöskådarna, V Ringsjön (L Lundquist m fl): 63 Lag 7 Måsens
Vänner, Bulls måse (M Olsson m fl): 62 Lag 4 Göingepojkarna, Magle våtmark
(A Larsson m fl): 57 Lag 12 Skogsmullarna, Värsjön (P Carlsson m fl): 50 Lag
10 Råbyligan, Råbydammen (L GR Nilsson, S Svensson): 45 Lag 3 Fågelskydd
Spillepeng, Spillepeng (K Bengtsson, L Blomquist): 45 Lag 6 Mixed Dubbel,
Store damm, Fulltofta (E Nilsson, I Nilsson): 41 Sammanfattning Arrangemanget
ägde rum i vackert försommarväder med måttliga till friska vindar från västsektorn. Glädjande nog deltog hela 15 lag i år och nya lokaler var Store damm vid
Fulltofta, Bulls måse utanför Svalöv, Värsjön i Örkelljunga kommun, Haväng
och Hallands väderö. Detta bidrog till att inte mindre än 155 arter noterades
sammanlagt (se artlista). Tre nya arter kunde läggas till den samlade listan över
fåglar som observerats under tävlingens nu elvaåriga historia, nämligen ängshök
(Haväng), orre (Värsjön) och pungmes (Silvåkratornet). Därmed innehåller den
listan nu 208 arter. Fem arter noterades på alla de 15 lokalerna (gräsand, ormvråk, ringduva, sädesärla och kråka) medan 23 arter endast bokfördes på vardera
en plats. Till den senare kategorin hör bl a bergand, alfågel, svarthalsad dopping,
stjärtmes, entita, svartmes och nötskrika. En del relativt allmänna arter saknas alltid i listan och det kan vara värt att noteras att inga lag såg eller hörde duvhök,
sillgrissla, mindre hackspett, dubbeltrast, trädkrypare, mindre korsnäbb eller
stenknäck. Havssula noterades av tre lag i nordväst men i övrigt verkar inte väderläget ha medfört några nämnvärda sträckrelaterade högoddsare. Tävlingen
vanns (i vanlig ordning!) av laget i Utvälinge med utsikt över Sandön och Skälderviken, denna gång med namnet H3M1 och deltagarna Henrik Johansson, Henrik Ehrenberg, Hans Nordius och Mats Rellmar. Grattis! Marginalen till tvåan
(Bengan Boys vid Hittarps rev) blev dock ovanligt knapp, 87 arter mot 83. Trea
blev Nilsson Harriers i Silvåkratornet vid Krankesjön med hela 77 arter. Att
döma av mängden glada och nöjda rapportörer som hörde av sig med artsiffror
vid skådarpassens slut var de nog många som kände sig som vinnare denna fina
försommardag. Den 12 maj nästa år är det dags igen. Gamla så väl som nya lag är
mycket välkomna. Ett reportage från dagen med bidrag från några av lagen
kommer att publiceras i Anser nr 3 senare i år.
Namn: Patric

Datum: 22 maj 2006
Text: Före jobbet en och en halv timme vid Värsjön, inget spec, en sparvhök, göken
gol, orrspel i fjärran. Igår, ett storlomspar i Fedingesjön. Sångsvanspar i Jälla sjö.
Namn: Björn
Datum: 23 maj 2006
Text: Tre skådare trotsade det i Örkelljunga rådande vädret med regn och blåst och gav
sej ut på annonserad exkursion. Väl framme vid Sandön var det uppehåll, halvklart och hyfsat väder. Frisk vind och högt vattenstånd bidrog till endast lite fågel
där, men ejder med ungar, liten obestämd vadare, gravand och lite annat. Nästa
stopp med fika vid Rönnen gav mersmak. Vad sägs om: fin rödbröstad kustsnäppa, 7 kustpipare i sin välavvägda dräkt i svart och vitt, 50-tal graciösa skärfläckor, småtärna, 7 mosnäppa, 14 st strandpipare, näktergal, vitkindad gås m. fl. Efter
kaffe och macka bar det av till Hasslarps dammar och fler trevliga obsar. 10-tal
gråhakedopping varav några på rede, 2 par skedand, sävsparv, rörsångare, kärrsångare, gräshoppsångare, trädgårdssångare, många sothöns, även här näktergal,
br. kärrhök hane i fin position. Detta var en del av det vi upplevde på en fin
kvällstur.
Namn: Lennart, Björn, Ferenc
Datum: 24 maj 2006
Text: Fotografering vid kommande golfbanemarken i Åkarp. Fina ekar, lindar, åsar.
Rensmassor vid ån. Smörbollbladen på väg vid lilla ängen. Gulstarka kabblekor.
Småvänderotens första vitrosa blommor. Endast enstaka backsippeblad på åkerkanten nära intill. Häggen är milt talat blomstark för närvarande. För övrigt är det
väl bokens frömjöl som färgar av sig lite varstans. Sällan sedd pollenrikedom.
Namn: Perry, Janne
Datum: 24 maj 2006
Text: Svart rödstjärt i Örkelljunga centrum. Han sjöng vid Nya Torg både kl. 06.45.
och runt kl. 11. idag.
Namn: Björn
Datum: 24 maj 2006
Text: Forsärla 1 ex på trottoaren till Hallandsvägen, strax ovanför Irjas Livs.
Namn: Tony
Datum: 25 maj 2006
Text: Svart rödstjärt hela dagen vid Lillgården, Harbäckshult.
Namn: Viktoria o Ferenc
Datum: 25 maj 2006
Text: Ingeborrarpskoll. Skogsstjärnblomma inne på gamla utmarken, ser ut ungefär
som en grässtjärnblomma men klart mindre blomma. Halvvanlig... 4 tranor i luften i höjd med Vanås. Försökt kontrollera järpeobsen. Gjord av Nässjöbo på
bussresa till Tyskland. Tror av beskrivning att obsplatsen låg i Markaryds kommun.
Namn: Janne
Datum: 25 maj 2006
Text: Mitt ordande om bokpollenmassor var kanske lite snett... Rosenlund har teaterviskat om den maffiga granblomningen istället...

Namn: Janne
Datum: 25 maj 2006
Text: 3 ex gulärla thunbergi kl. 6.20 på Kjellsons ängar bland hästarna, törnsångare vid
sjön.
Namn: Lennart
Datum: 27 maj 2006
Text: Brun kärrhökpar i Flinka sjö, irriterad tofsvipa, svarthätta, sävsparvar. Forsärla
vid Lärkasjöhult, lilla Lärkesholmssjön. Tre konserterande gökar, tofsvipa, fisktärna, 17 grågäss (3 kullar dessutom sa stugboende)intill stora sjön.
Namn: Eva, Bo Nielsen (enbart Lärkesholm)
Datum: 27 maj 2006
Text: Några obsar från atlasrutan längst i norr: brun kärrhök och 2 fiskande storlommar
i Store sjö. Möjligen låg 1 lom fortfarande på sitt bo, svårt att se då det växt upp
lite sedan förra helgen, men tyckte jag anade något som kunde vara en fågel (ej
tub). En vacker bivråk över Örnalt. Kärrsångare i Skånes Värsjö, tranpar med två
små ungar vid Lönnsjön.
Namn: Patric
Datum: 27 maj 2006
Text: Morgon-obs Fedingen. Gässen har bytat plats.Jagar bort måsarna, såg drillsnäppor.Har fått nya grannar hemma på åkern 3 kanada, 2 grågäss. Kanonväder klarblå himmel.
Namn: Sven
Datum: 27 maj 2006
Text: Gjorde punkttaxeringen i norra delen av kommunen, 20 stopp, räkna alla fåglar
man ser och hör. Hade 57 arter oinget uppseende väckande. En sånglärka sjöng
över flygfältet i Sk. Fagerhult, orrspel hördes vid stoppet "Värsjön". Lövsångare
på alla stoppen utom nr 1, då de ej börjar efter natten, bofink på alla utom 2
stopp. Svarthätta på elva stopp, osv.
Namn: Björn
Datum: 28 maj 2006
Text: I kväll fick jag äntligen se min hoande kattuggla här i Vä Spång.tyckte den var
fin, trots att jag ej kan ha fönstret öppet vissa nätter för allt hoande.
Namn: Ferenc
Datum: 30 maj 2006
Text: Vandring, fotografering nere vid Rya kyrkoruin och Ingeborrarp på eftermiddagen. Kolla först backsippan på den ohävdade backsluttningen. Hitta 10 plantor,
oftast helt små, med 2+3+1+1 blommor, summa 7 st. Kollade samma ställe med
Eva den 16 maj, då såg vi bara 3 blommor. Så några har tillkommit. Men visst är
det kris!! Golfklubben borde ta sitt ansvar och ge området adekvat skötsel. Om
det nu inte är försent. Smörbollarna börjat blomma i sluttningen på andra sidan.
Gransångare, stenknäck, kärrsångare (måste varit, sjöng bara kort stund)
Namn: Janne igen
Datum: 30 maj 2006

Text:

Glömde nämna ett exemplar av kartfjärilens vårgeneration nere i Ramnekärr;
orangerödaktig, liten.
Namn: Janne
Datum: 30 maj
Text: Kulturlandskapsinventering i Ramnekärr, Ljungaskog. Fin blomning av granspiror, nog ca 100 ljust rödblommiga plantor på betesmark norr gårdarna i Ramnekärr. Starkt uppväxande blad av slåttergubbe på gård intill, tyvärr ohävdad sen
länge. Men "gubbarna" ger sig inte i första taget.
Namn: Janne, Cissela Olsson
Datum: 1 juni 2006
Text: Nils Rosenlund har sedvanligt kollat en av mina kattuggleholkar i Ringarp. Dock
med dystert resultat. Förra fredagen fanns två ca veckogamla, hungriga, pipiga
ungar i holken. Nils tyckte de verkade svältfödda. Dagen efter hade han kommit
dit med frysta sorkar och döda småfåglar. Han möttes emellertid av en något
dråplig syn. Den lilla ungen var död och inne tillsammans med kattugglehonan
och den större ungen fanns en död, mestadels uppäten kniphona! Nils tror att det
var en ung kniphona som letat boplats och då överrumplats av ugglan. Trots sin
holkerfarenhet hade han inte sett något sådant förut. Lillungen och knipan rensades ur holken. Denna dag återvänder vi och... finner holken tom på både hona
och kvarvarande unge. Mattillgången tycks ha ebbat bort, fast Nils´ sorkar hade
smakat bra. Kanske hade hanen också förolyckats på något vis (han har hand om
matskaffandet när ungarna är små) och gett upphov till tragedin. Eftersom den
siste ungen inte kunde hittas misstänker Nils att honan faktiskt kan ha ätit upp
densamma...
Namn: Janne
Datum: 2 juni 2006
Text: Tidig lektion, naturupplevelser, vackert väder och kunniga ledare mötte Örkelljungas fjärdeklassare denna dag uppe vid Lärkesholmssjöarna. Det var alltså dags
för "gökottan" med Janne, Zigge, Eva, Kjell och undertecknad som ledsagare.
Dimman låg över sjöarna men vad gott det blev när solen bröt igenom vid 7tiden. Växter och fåglar var det som mest betittades och med ett par uppehåll intogs den nödvändiga fikan. Mycket med svarthättor som sjöng, grönsångare,
törnsångare, en kärrsångare, trädpip, flugsnappare, ett storlomspar, fisktärna, glada, tofsvipa, enkelbeckasin, skogssnäppa, m. fl. arter antecknades. Som avslutning bjöds alla på hamburgare och grillad korv.
Namn: Björn
Datum: 3 juni 2006
Text: Morgontur igen. Rörsångare, 2 tydliga härmsångare och fasanpar vid Ryagården.
Minst 5 tofsvipor vid Nilssons i V Flinka och sångsvanparet gick och betade på
ängen bakom. Överallt hör man svarthätta, den tycks vara ovanligt talrik i år.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 3 juni 2006
Text: Många timmar i nordligaste atlasrutan idag. Enda nya arterna blev törnskata - 1
par strax söder om Köphultasjön - och fisktärna - 2 ex i Store sjö. Dock osäkert
om fisktärnorna häckar, har inte sett dem tidigare och det verkar ju sent att komma först nu... Storlommarna i Store sjö syntes inte till och har sannolikt misslyckats med häckningen. Fiskgjuse levererade fångst till boet i Köphultasjön.

Bästa tiden nu för att säkra höga kriterier för många arter. Hade flera arter med
matpaket i näbben. Vid Svenske Myr överraskade jag en ormvråk som hade släpat med sig en kanin till skogen (förmodligen hämtad i Healt där jag sett gott om
kaniner). Hann bara med att äta upp huvudet innan jag råkade sabba måltiden...
Kärrsångarpar vid Skånes Värsjö. En fiskgjuse flög över.
Namn: Patric
Datum: 4 juni 2006
Text: Lyssnade efter nattskärror i min atlasruta. Två spinnande hanar på vår sida
Svenskemyr (en visade upp sig fint) och en på svensksidan, och då rörde jag mig
bara på ett litet område. Verkar rimligt att det kan finnas fler längre norrut resp.
söderut på denna stora mosse. Skogssnäppa, morkulla, kricka, gök. Trastar och
rödhakar sjöng intensivt innan det mörknade. Hade sedan en nattskärra på vägen
vid Healt. Kunde studeras fint i strålkastarskenet. Och tidigare på kvällen hördes
en fågel vid Långalt (från "Karsatorpsmyren"-hållet). Stämningsfull kväll, med
dramatiska moln och regnet hela tiden hängande i luften.
Namn: Patric
Datum: 4 juni 2006
Text: Atlasinventering på Slättsjörutan i nästan tre timmar. Inga nya arter på rutan,
dock högre kriterier på några vanliga arter. Gick bl. a. på en betesmark och i hasorna hade jag då en flock på cirka 50 får. Men de var tysta under vandringen!
Senare 2 mindre korsnäbbar i Skogen.
Namn: Björn
Datum: juni 2006
Text: Lovat Björn att hålla koll efter Tofsvipor i Lemmeshultstrakten. Hittade faktiskt
fyra par på en nysådd åker bakom Lorentz gamla hus i Florshult. Antagligen
häckning ,oro när de fick syn på mig. Mycket svartfågel så vi får se hur det går
Namn: Gunnar Edvardsson
Datum: 4 juni 2006
Text: Atlasinventering i Fagerhultsrutan, många arter behöver "högre kriterier". Drygt
ett 40-tal arter noterades. Anmärkningsvärdast en ropande göktyta norr Flåssmyr.
Orrar hördes fortfarande spela, dels från torvspelsplatsen, dels någon ensam
skvaltorre mer mot Hässleholmssidan. Buskskvätta, korsnäbb, svarthättor, gärdsmygar (många längs Snärshultsvägen, granstormhyggen). Koll vid Fedingen och
in i själva Fagerhults samhälle. Storlom på bo, fiskgjuse, fisktärnepar. En rolig
upplevelse var det intensiva snöfall som kunde upplevas, med klarblå himmel
som bakgrund! Det var aspens dunförsedda frön som släppte från kronorna och
fördes av en lätt vind ut och upp och ner på asfaltgatan. Tog bild på snöfallet!
Namn: Janne, Eva (assistent)
Datum: 6 juni 2006
Text: Nationaldagsfirande med Janne denna morgon med atlasinventering i tankar och
huvud. Det första vi fick höra, ja nästan i alla fall, var de två omnämnda göktytorna, de sjöng nästan överallt! En tredje tyta hade jag sedan själv cirka en km
där ifrån. Otroligt kan man säga. Som man kämpat med denna art de sista åren!
Och nu tre på samma dag. Totalt hade Janne och jag drygt 50 arter på ytan. Två
fiskgjusar som uppträdde lite skumt på ett ställe, morkulla som skrämdes upp
även av mig, fint spel av skogssnäppa med 3 ex spelande i luften samtidigt, grå
flugsnappare, törnsångare, domherrepar, grönsiskepar. Även ett intressant samtal

med Iris Nilsson på Kämpagården. I söndags hade hon och maken Valter ännu en
göktyta, hemma vid deras gård. Russinet var alltså dessa göktytor och det goa
vädret.
Namn: Björn
Datum: 6 juni
Text: Efter tips om göktytor hamnade även jag i Bjärabygget. Var på lokalen en timma,
men då behagade ingen av dem ropa. Kunde dock hjälpa till med några höga kriterier på vanliga arter: koltrast, rödhake och lövsångare med matpaket i näbben,
en kull med nyss flygga gärdsmygar (minst 5 ungar) och så hade jag två sj skogsduvor. Märkligt nog hade Björn och Janne inte dem. Sjöng i princip hela tiden
jag var där. Även jag stötte morkulla två gånger, möjligen samma fågel. Fin lokal!
Namn: Patric
Datum: 6 juni 2006
Text: Ett bra sätt att fira nationaldagen måste vara att atlasinventera. Björn och jag
dubbelinventera vår Bjärabyggetruta (Fäje myr och norra delen av Värsjön ingår). Gick på var sitt håll. Börja gemensamt med två (!) stycken ropande göktytor. Roligt. Nära Bjärabygget by. Sen dela vi på oss. Kort rapport från mig:
Många lövsångare, bofink. Även gärdsmyg, rödhake, svarthätta, trädgårdssångare, trädpiplärka i flertal. Ärtsångare, grönsångare. Stenknäck, domherre. Livliga
mindre korsnäbbar. En spillkråka flög skrikande över del av myren, tre paradflygande tranor. Tofsmes. Längs Mörkhultsvägen skrämdes en morkulla upp och en
nötkråka flög över, vitt lyste de yttre stjärtpennorna. En skön dag, ett 40-tal arter.
Dessutom en tungt flåsande älg, som jag dock aldrig såg. Och så 9 plantor med
smörbollar i den tynande populationen intill vägkorset i Bjärabyggets by; ca 30
blomhuvud. Plantantalet ungefär som innan, men fler blommor som visar sig.
Namn: Janne
Datum: 7 juni 2006
Text: Morgontur utan inventering. Dammen i Ljungaskog, en gransångare, enkelbeckasin, en rörsångare, en sävsparv, mm. Rya, golfbanan. Buskskvätta, törnsångare,
m.m. Och vid dammen nedan smörbollarna en silverklocka, en gräshoppsångare!
Skojigt. Starhäckningar i sju av de åtta holkarna på golfbanan.
Namn: Björn
Datum: 7 juni 2006
Text: Mjukstart med botanikcirkeln. Vandring från Centrumhuset, David Anders, Pinnån, Netto och tillbaks. 5 deltagare. Nästa gång sammanfaller med "Vilda blommornas dag", söndagen den 18 juni. Samling vid Gästis kl 09.00.
Namn: Zigge, Janne
Datum: 7 juni 2006
Text: Solig dag, kulturlandskapsinventering i Ljungaskog, Skönna. Getrams, svinrot i
dunge nära Pinnån (Grytåsahållet). Hårginstgrenar. Vackert blommande svinrotsfält på slåtterängen i Ramnekärr, Unossons. Tjusigt!! Värt att upplevas. Bivråkspar, skogssnäppa i Ljungaskog/Stivelsmosse. Parklindallén i Skönna tjusig. Svavelticka på fågelbärs/körsbärsträd. Inslag med stagg, borsttåg...
Namn: Cissela, Janne
Datum: 8 juni 2006

Text:

Kollade holkarna i Ö. Ringarp, som nu har blivit inventerade i många år. Antal
holkar i serien är 50 st. År 2006: Svart/vit flug 14, talgoxe 12, blåmes 8, nötväcka
2, svartmes 1, obest. mes 9, tomma 4. Lite jämförelser. År 1999: Svartvit flug 12,
blåmes 12, talgoxe 8, nötväcka 2, entita 1, svartmes 1, obest. mes 12, tomma 2.
År 2001: Svartvit flug 14, talgoxe 14, blåmes 12, svartmes 3, nötväcka 2, obest.
mes 2, tomma 2. Obest. mes kan tyckas lite dåligt, men vid bara en koll av holkarna per år kan det vara svårt att skilja på framför allt små ungar av talgoxe och
blåmes. Hade man däremot kollat holkarna en gång i veckan , som man gjorde
när Holkprojektet var igång på 80-talet, hade man bestämt arten vid ett senare besök:
Namn: Björn
Datum: 9 juni 2006
Text: Svärmor och jag såg två tranor på en åker på väg mot Vemmentorp, där scoutlägret brukar vara, vi trodde först att det var får eller rådjur men backade bilen tillbaka, och då stack de upp huvudena. Sedan gömde de sig igen, kan de ha ungar
tro? Tog mej senare en tur till Lärkesholm. Stannade vid grillplatsen och gick
fram vid den stora sjön. Då hördes drillsnäppan då den flög längs kanten . De
båda vuxna verkade oroliga då jag gick längre fram, sedan förstod jag varför- de
hade två drillsnäppebäbisar! Annat som hördes var gök, svarthätta, grönsångare,
rörsångare, lövsångare och bofink. Blåmesen kom och hälsade på mej på någon
meters håll. I lilla sjön fanns grågäss med ungar och en gräsand. Någon hade
dessutom lagt grodyngel på en varm soptunna så att de bränts till döds, den siste
idioten är inte född ännu..
Namn: Josefin
Datum: 9 juni
Text: En inventeringsfylld dag avslutas med en nattskärrerunda i de två atlasrutor jag
medverkar i. Denna stilla, lyhörda fina kväll. Först var jag uppe vid Flåssmyr
myr. Tar mig ut till torvbrytningsarenan (E4:ans fordon tillfälligt ledda inom Fagerhults samhälle). Och genast visar sig en skärra vara på högvarv, relativt nära
bland småtallarna. 22.45. Morkulla, tofsvipa. Sen Värsjörutan. Stannar vid Vittsjövägen, en bit förbi Värsjö by. För sju-tio år sen fin plats när hyggen bredde ut
sig intill Fäje myr. Nu 6-8 meter högt grane och inga nattskärror. Lyckas efter lite
lyssnande dock höra en spinnande fågel långt nedifrån mossen, tror jag. 23.30.
Roligt med fågelljuden, mindre roligt med däck, motorljuden.
Namn: Janne
Datum: 9 juni
Text: Spångabyggetängen, inventering av granspira och tätört. Granspiran: ca 200
blommande stänglar detta år, 2006. Föregående år: 2005 - ca 780 stänglar; 2004 knappt 100 ex; 2003 - ca 900 ex; 2002 - ca 210 ex. Som synes nästan lite varannan års topp. Något mediokert i år. Tätörten: ca 30-tal blomstänglar (härligt blå
blomma!) plus ett knappt tiotal bladrosetter utan stänglar detta år, 2006. Föregående år: 2005 - 34 stänglar; 2004 - 52 ex; 2003 - 40-tal ex; 2002 - ca 100 ex; år
2000 - 120 ex. Tätörten i den blöta Spångabyggetängen har av någon anledning
minskat något de senare åren. I övrigt skönt middags, eftermiddagsväder med
svarthättor, vinbärsfuks (satt på handen), små pärlemorfjärilar (ant. brunfläckig).
Vattenklövern börjar snart blomma över, småvänderot. Starrarterna sticker upp.
Namn: Janne, Eva
Datum: 9 juni 2006

Text:

Samatlasinventering i "flodsångarrutan" av Janne och Björn, där vi gick åt skilda
håll för att sedan sammanstråla och ta en gemensam fika vid Värsjön. Har nu
drygt 80 arter på denna ruta som omfattar bl.a., Värsjöby, Åkatorp, Bjärabygget,
halva Stens myr, och en del i Hässleholms Kommun. Idag höll vi oss i vår egen
kommun. Fortfarande dåliga kriterier på många arter, måste bli bättre! Hade värt
att nämna en mindre hackspett, en kärrsångare, två härmsångare, ett storlomspar
med 2 små ungar, överflygande mindre korsnäbbar.
Namn: Björn o Janne
Datum: 11 juni 2006
Text: Ett antal av ekarna i min närhet verkar knapras allt tommare på sina blad. Larver
av frostfjäril, ekvecklare mm ska det visst vara som passar på att massföröka sig.
Står man tyst inunder angripna träd hör man det lätta ljuset från fallande "bajs".
Tror jag det är.
Namn: Janne
Datum: 13 juni
Text: Nattskärreexkursion med 10 deltagare. Började dock vid Långasjön där vi hoppades på vattenrall, men de var svårflirtade. Några rörsångare, törnsångare, sävsparv, morkulla, gök och en förbiflygande strandskata. Som nattskärrelokal valdes i vanlig ordning Långalts myr. Det blev en stunds väntan, men till slut drog
en skärra igång sitt spinnande lite försiktigt. Vi försökte oss på att härma artens
vingklatschande, vilket ska få dem nyfikna. Framgången uteblev, så denna gång
blev det inget närgånget besök. Bara en skärra som hördes, men trevlig exkursion
ändå. Morkulla, gök, kattuggla och fladdermöss. Knotten svåra.
Namn: Patric, ÖN-exk.
Datum: 13 juni 2006
Text: Koll av smörbollar. Rya gård/kyrkoruinen: ca 95 plantor med något över 600
blomhuvuden. (Högre plantantal än ifjol - räknades dåligt det året - men ca 100
antal färre blomhuvuden). Rörhöna skrek till från golfarnas damm. Åkarps miniäng: 8 plantor med 17 blomhuvuden (varav 13 st. på samma bestånd!). Flertalet
små plantor. Dessutom ca 100 stänglar med nyss utslagna gökblomster. Svinrotsparti. Årröd, lokalen vid jätteeken (eken i allt sämre kondition): minst 9 plantor
med 80-tal blomhuvuden.
Namn: Eva, Tony, Janne
Datum: 13 juni 2006
Text: Landskapsinventering i Persköp. Svinrot på flera ställen. 20-tal grönvita nattvioler plus klotpyrola på gammal åker. Låsbräken (en av två återstående i kommunen?) sågs i hagen med många blåblommande jungfrulin och tvenne bastanta ardennrar. Trevlig småskalighet, ibland väldigt småskaligt, i marker kring f d gård
(på skiftestiden markerad) - vintergröna i massor, liksom blad av skogslök och
även här ett mångtal av uppkommande nattvioler. Smååkrarna fortsatt små och
nyttjade även på 1960-talet. Rådjur med litet kid, skogsduva, spillkråka, törnsångare, trädgårdssångare...
Namn: Cissela, Janne
Datum: 14 juni
Text: Landskapsinventering i Sjunkamossa. Mycket gräsmarker. Här och var blandat
inslag med växter som grönvit nattviol, svinrot (vägkanter), jungfrulin (fd bruksväg), stagg (mycket vid betesmark som tidigare varit skog). Skogsduva och två

skilda törnskatehannar. På något håll rejäl granplanteringssatsning på åkermark...
Fårskötsel. Plats för gammal kvarn...
Namn: Cissela, Janne
Datum: 17 juni 2006
Text: Glömde nämna att jag hade 49 olika fågelarter vid atlasruteinventeringen i Fagerhult denna förmiddag. Fågelsången något avslagen. Jag och en skogssnäppa
skrämde slag på varann när vi möttes på 3-4 meters håll, vid en bäck vid flygplatsen.
Namn: Janne, kompletterande
Datum: 17 juni 2006
Text: Atlasinventering i Fagerhultsrutan, samhället och Fedingen. Gick mellan 05.5010.15. Några roliga obsar: sjungande härmsångare, stenknäck, häckande mindre
hackspett - i död al utmed sjön och gamla banvallen, 15-20 skrattmåsar, 4 fisktärnor, storlom. Bland växter kan trädgårdsrymlingar av de också på annat håll
vildväxande månviol och tulkört. Fina klockpyrolor med 60-tal stänglar, inte riktigt utslagna än. Ängshaverrot, sandtrav.
Namn: Janne
Datum: 18 juni 2006
Text: Några forsärlor kring vägen i Ringarp under flera dagar. Häckar, häckat intill?
Lyssnat efter göktyta i Bjärabygget (Sk F), men hörde föga. Har kanske ropat
färdigt. Stanna dock bara nån halvtimme. Kråkfåglar avpatrullerar motorvägen:
korpfamilj, kråkpar. Vråkar här och där vid hyggena efter stormen.
Namn: Janne
Datum: 18 juni 2006
Text: Gick liten kvällsrunda hemifrån. Mindre än 1 km iväg hade jag häckande hackspett, både större och mindre, med ungar i boet neråt Turabygget. I förgår hördes
även Gröngöling i grannskapet.
Namn: Lennart
Datum: 18 juni 2006
Text: Atlas i Bjärabygget. Inga göktytor! Mindre korsnäbb, varnande ormvråk, lövsångare vid bo, gröngöling, spilkråka och älg. Igår, ett rörhönepar med 4 ungar i
Harbäckshult, där också en synlig smådopping med 2 ungar.
Namn: Björn
Datum: 21 juni 2006
Text: Landskapsinventering i Grytåsa. En del äldre odlingsrösen inne i den betade utmarken. Bengt i Ekholms fem-sex nötdjur gick rofyllt omkring. Mindre hackspettbo med skrikande ungar i död björk vid "damm". Såg även vuxna. Ganska
fin betesmark i riktning mot Ekholm. Här finns granspiror, Jungfru Marie nycklar, revfibbla, borsttåg, slåttergubbe mm. Jordkällare med gult fluorescerande ljus
inifrån - från mossor?! Märkligt. Men har väl sin förklaring! Dubbla, parallella
fägator... hos Jan Erik Hectors.
Namn: Cissela Olsson, Janne
Datum: 22 juni 2006
Text: Lysmossa, Schistostega pennata, är visst namnet på den ur jordkällarmörkret lysande mossan som jag nämnde om igår, från Grytåsahorisont. Kort citat frånbo-

ken ”Mossor”, Hallingbäck/Holmåsen: ”En sägenomspunnen mossa som här och
var påträffas i mörka håligheter. Helst växer den i skuggan under block och rotvältor, i diken, i grottor och klippskrevor och ibland t.o.m. på jordgolv i övergivna fäbodar” . Och i detta fall på golvet i en jordkällare. En märklig syn när ljuset
föll in i rätt vinkel. ”Mossan är mest känd för att vara ”självlysande”… Det smaragdgröna skenet från bergsskrevor anses ha gett upphov till sägner om guldskatter.”
Namn: Janne
Datum: 22 juni 2006
Text: Landskapsinventering i Sjöbygget. Vid gården i söder, inklämd mellan Västra
Flinka och Troedstorp finns en ganska fin betesmark med arter som slåttergubbe,
svinrot, revfibbla, gökärt, borsttåg, stagg, knägräs, ärenpris, stenmåra... En gröngöling hallåa intill. Sökte upp gård, f d gård en bit in i skogen (från Flinka sjöhållet), men fortfarande i Sjöbygget. Grov ek, ca 4,5-5 m i omkrets. Kolla två
gamla kvarnplatser vid Flinkabäcken, långt dämme parallellt med fåran. Mycket
vildsvinsbök!! Besök i Kjells trädgård, foton.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 25 juni 2006
Text: Under ett par tidiga morgontimmar satt jag i tornet vid Flinka sjö och studerade
tranparet med sin unge. Nära intill tornet på höger sida passerade en djursbock i
sakta mak och till vänster om sjön visade en brun kärrhökshanne fint upp sig, sedan styrde han kosan mot tornet och flög förbi mig på nära håll. Ett par sångsvanar simmade i sjön.
Namn: Eva
Datum: 25 juni 2006
Text: En morgonstund vid Värsjön, sittandes på min Slättsjöruta, i Sjöholma. Fyra ad
storlommar i en grupp utan ungar, men ett par med en unge. Vet ej om det är detta par som jag hade vid atlasinventering på Bjärabyggerutan, i andra änden av
sjön. Konstigt, en vigghanne, fisktärnor, överflygande mindre korsnäbb.
Namn: Björn
Datum: 27 juni 2006
Text: Landskapsinventering i Västra Flinka. Brun kärrhökhanne i sjön, liksom två
sångsvanar. Minst tre tofsvipor vid Nisse Nilssons fukthål, men visst var det en
storspov som flöjtande flög några rundor. Näbben tycktes lång, säkert en tillbakaflyttande hona. Dessutom skrämdes en grönbena upp, även det en tidig återsträckare. En blöt vandring. Fika under den stora asken vid Flinkatorpet. Lite
samtal med Nisse Nilsson dessförinnan och avslutande vandring på Bengt och
Iris Hernnäs gård längre mot Hjälmsjön.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 28-29 juni
Text: Åkte E4 fm. och kväll den 28:e. Vid uppsamlingsdammen norr om ÅsljungaBälingevägen stod trana med unge på fm. På hemväg vid 22-tiden älgko med
kalv nere på maden vid Jälla sjö. Den 29:e hemma i trädgården kom en spolformad fågel glidande. Bedömde den snabbt som en möjlig spillkråka. Efter en
stund hörde jag kraftiga hackningar från backen. Snabbt in efter kikaren och konstaterade strax en nötkråka. Ett nytt trädgårdskryss.
Namn: Lennart

Datum: 1 juli 2006
Text: Exkursion till slåtterängarna i Spångabygget och Ramnekärr. 6 personer, gamla
som unga. Soligt. Ca 09.00-12.00. Först Spångabyggets alla ull- och starrarter (bl
a gräs- och kärrull, lopp-, nål-, ängs- och dystarr), tagelsäv, kärrsälting, tätört,
granspira, grönvit nattviol (1 ex). Nere i Ramnekärr var paret Unosson på plats.
Svinrötternas blomning var överstökad, däremot fina Jungfru Marie nycklar och
grönvita nattvioler. Och dessutom flera ställen med slåttergubbar, jungfrulin, rotfibbla, darrgräs. Längs bruksvägen ett gäng med kummin och körvelfrukter.
Trevlig samvaro, även en inbilande Klippanbo visade framfötterna.
Namn: ÖN-exk (JJ)
Datum: 2 juli 2006
Text: Eftermiddagssittning vid Spångabyggetängen. Solen sken, sommaren var mycket
sommar och de brunfläckiga pärlemorfjärilarna flög överallt kring de blommande
kärrtistelstjälkarna. Här syntes även en del smygare, tycks vara ängssmygare.
Lite fotograferande.
Namn: Janne
Datum: 3 juli 2006
Text: Vi såg ett storlomspar med en unge som lugnt simmade i Fedingesjön i sydvästra
delen. En granne sa att det brukade vara ett häckande storlomspar och att de oftast får ut en unge. Han har bott här i ungefär 30 år. Vid flygfältet såg vi och njöt
av sånglärkans drillande, minst tre individer. Vid sjön såg vi ett kanadagåspar
med tre ungar, fiskmåsungar, tre drillsnäppor och en kniphona.
Namn: Sven och Josefin
Datum: 4 juli 2006
Text: Landskapsinventering i V Flinka, marker runt Store mosse. Dubbeltrast, trädpiplärka, hackspett, gärdsgårdar, veketåg, hagmarker. Och två badande älgkalvar i
en liten viltdamm, synnerligen läckert!!! De verkade inte notera oss, gömda bak
lite grangrenar ca 30 m bort. Kon låg nog och vila intill.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 5 juli 2006
Text: Kvällstur och bad i Värsjön, med koll både ifrån Sjöholma o badplatsen. Hade 10
vuxna storlommar och, hör och häpna 4 ungar!! Ett par med en unge vid Hästhagensidan, Troligen det paret jag hade vid min atlasinventering för några veckor
sedan, sedan ett par med en unge utanför min obs-plats i Sjöholma och som jag
hade vid mitt senaste besök vid sjön den 25 juni. Vidare två par utan ungar i riktning mot Landön, men de låg inte tillsammans. Från badplatsen upptäckte jag då
ännu ett par med en lyckad häckning, 2 ungar med föräldrar vid den kända raden
med stenar ute i sjön. Mycket vitfågel på dessa stenar, däribland 5 silltrutar!
Vattnet var föresten varmt.
Namn: Björn
Datum: 5 juli 2006
Text: Floracirkeln åkte ikväll till Klippan och sammanstrålade med ett par naturvårdare
där. Den lokal som studerades var Venlösaäng alldeles intill Herrevadskloster
och gränsande ner till Rönneå. Den fina kvällen var som gjord för examinering
och betittning. Arter som sågs: ängsnycklar, Jungfru Marie nycklar, loppstarr,

vildlin, darrgräs, brudborste, rödklint, smörbollar, blomvass mm mm. ps Ny träff
nästa onsdag kl 18.00 Centrumhuset ds
Namn: ÖN:s floracirkel
Datum: 7 juli 2006
Text: Riktigt kul med storlommarna i Värsjön! Såg också de tre paren med ungar och 2
par utan. Har fått rapport från Mats Eriksson, som samordnar Projekt storlom, att
en preliminär bedömning är att storlommen har haft en ganska framgångsrik
häckning i sydvästra Sverige. En skrattmås med 1 unge i S delen (Hässleholmssidan). Måste rimligen vara kläckt i sjön. Ca 10 fisktärnor, ett par med bo på sten i
norra delen. Storskrake 5 honfärgade, silltrut 1 ad. Inga lärkfalkar vid sjön i år?
Dubbeltrastunge, nyligen flygg, vid Seths båtplats. Storlommarna i Store sjö
misslyckades dock med häckningen. Paret låg och sov mitt ute i sjön. Häger 1,
fisktärna 1 par, rikligt med måsar. Härlig kväll.
Namn: Patric
Datum: 8 juli 2006
Text: Var uppe på Flåssmyr i ett skönt, varmt, välbehövligt regn, även om det inte blev
så mycket. Tänkte kolla backsvalans numerär där uppe. Sorgligt, inte en enda
backsvala fick jag in i min kikare. Arten finns kanske inte längre som häckfågel i
kommunen? Är det någon som känner till någon häckplats kan ni höra av er. Två
sjungande ängspip var det som var värt att notera särskilt.
Namn: Björn
Datum: 11 juli 2006
Text: Idag på morgonen och även för ett par dagar sen iakttog jag ett väldigt liv ute vid
Abborragrundet i Hjälmsjön. Såg dock inte till några tvåbenta fiskare - så den kategorin kunde snabbt avfärdas. Det 25-tal skrattmåsar som bevaka sina nästen
dök ideligen till attack mot något nere i vass- och kalmusbältena. Men inte såg
jag vad. Dykattackerna kom i avlösande parti och minut och borde göra inbrottstjuven brydd... fast ändå till synes oberörd. Vad kunde det då vara? Någon fyrbent mink kanske, eller kanske ändå en vingburen bo- och ungplundrare? Förra
gången fick jag inte se "upplösningen", men idag, efter ett stort antal minuter, lyfte så helt plötsligt orsakernas orsak - vilket visade sig vara en brun kärrhökhona!
Så kan det vara. Det kan vara svårt att vara fågelälskare om man själv är fågel.
Ibland i varje fall. En stilla, våldsam episod ute i Hjälmsjöns "arkipelag".
Namn: Janne
Datum: 12 juli 2006
Text: Fick ett telefonsamtal från Berne Meltzer i Harbäckshult (Björnamossavägen)
som hade fångat en sälgskimmerfjäril. Hade haft en på lokalen även 2003. I
samma område en förra året (Vivi Jensen, Fasalt) och en för två år sedan (Nils
Rosenlund, Nissakäll). Kul! Kan också rapportera att mina föräldrar hade en makaonfjäril i trädgården i Harbäckshult i juni.
Namn: Patric
Datum: 12 juli 2006
Text: Floracirkeln besökte i kväll åter Klippans kommun och denna gång Bonnarps
hed, granne till Flygklubbens bana. Vi var fem kämpar från Örkelljunga som
sammanstrålade med fem andra från Klippantrakten. Solvarmt, torrt. Gräsligheter
som rödven, fårsvingel, knägräs, stagg och kruståtel. Stenmåra, gulmåra. I träddungar i kanterna hittades bl a bestånd av backvicker. Skön fikastund i kvällsso-

len. Trevlig samvaro. Nästa träff bär av till ett rikkärr på Söderåsen. Kent Ivarsson leder oss rätt. Samling som vanligt vid Centrumhuset nästa onsdag, den 19
juli, kl 18.00. Ta med kängor eller stövlar!
Namn: ÖN:s floracirkel (Zigge, Janne)
Datum: 13 juli 2006
Text: Cykeltur främst med tanke på att få röra mig lite och förhoppningsvis få se/höra
någon hämpling. Harbäckshult/Håleryd/Skogen/Hjelmsjö. Tyvärr noll även denna gång. En fin törnskatehanne i Harbäckshult, grönfinkarna sjöng fint där hämplingarna borde varit! Grå flug hemmavid, har jag nog inte haft förut.
Namn: Björn
Datum: 13 juli 2006
Text: Mindre hackspett ropade till vid gården i Ö Ringarp. Vivi Jensen hade åter en
sälgskimmerfjäril i Fasalt nu den 11 juli - enligt telefonsamtal i eftermiddag.
Namn: Janne
Datum: 14 juli 2006
Text: Janne och jag hade ett varnande lärkfalkspar igår i min gamla atlasruta Långalt.
Besökte lokalen idag igen och de varnade från samma lilla träddunge. Kunde
dock inte se själva boet, men det borde finnas där. Båda uppe och jagade sen, fina
observationer. Dessutom ett bivråkspar idag. Både lärkfalk och bivråk är nya arter för rutan. Igår studerades även lite fjärilar. Av de som bestämdes kan nämnas
ljungblåvinge, älggräspärlemorfjäril och starrgräsfjäril.
Namn: Patric
Datum: 15 juli 2006
Text: Lite fågeltittstund från frukostbordet i trädgården, vad ser och hör man när man
äter och läser tidningen? Ännu en solig, varm dag är på gång. Svarthättan tar några drillar, grönfinken sjunger och håller väl på med sin andra eller tredje kull?
Mesungar hörs och unga lövsångare försöker sig på att sjunga. Ett par grönsiskor
drar förbi, ett gäng stenknäckar sitter i boket bredvid. Tornseglarna svissar väldeliga i det varma lufthavet, både föräldrar och barn, enstaka hus- och ladusvalor
ses. Grå flug hörs och ses, har en kull flygga ungar i grannskapet. Koltrastarna
äter redan av häggmispelns bär, taltrasten sitter ett ögonblick i grannens äppelträd. Och de högljudda skatungarna hörs naturligtvis i kvarteret. Lite i närområdet var detta en vanlig lördagsmorgon.
Namn: Björn
Datum: 16 juli 2006
Text: Liten expedition till norra delen av kommunen. Hittade endast en ensam, överblommad spindelblomsterplanta i bygränsen mellan Smedhult och Porkenahult
(känd lokal). Borstsävplantor i vass-/badkant vid Vita sjö. En hel del. Men mest
syltåg på själva öppna platsen. En storlom ute i sjön! Älg som fann för gott att
ströva djupare in från granskogen i Bjärabygget (Sk F).
Namn: Janne
Datum: 17 juli 2006
Text: En cykeltur på kvällen för att få lite ny luft och vyer. 3 tofsvipor i surhålan vid
Nilssons i Flinka och bakom Flinkatorpet bland betesdjuren ca 15 rastande vipor.
På sjön ca 20 gräsänder, 1 sångsvan, och i buskarna lövsångare och sävsparv. 9
Grågäss passerade åt väster. Uppe vid Ljungaskog fanns inget annat att rikta ki-

karen mot än en stor flock kråkor. Bland dessa fanns två helt svarta, troligen
Svartkråka. Inte så vanlig eller hur?
Namn: Lennart
Datum: 19 juli 2006
Text: Floracirkeln åkte åter västerut, denna kväll till Söderåsen, Stenestad. Ett rikkärr
och en rik ädellövskog betittades tillsammans med Klippan- och Söderåsfolk. Vi
var 7 från Örkelljunga och därutöver tillstötte fem. Arter vi såg i sluttningen var
bl a kärrknipprot, tvåblad, Jungfru Marie nycklar, majviva, tätört, vildlin, darrgräs, gräsull, vippstarr, ängsstarr, småvänderot. I skogen fanns häxört, stor- och
kransrams, stinksyska, skogsstarr, lundelm, skogsbingel mm. Men visst var det
torrt, bingelmattorna låg nästan helt ned. Nästa träff blir i hemmamarkerna. Samling vid Centrumhuset den 26 juli kl 18.00. Glöm inte dryck!
Namn: ÖN:s floracirkel (Zigge, Janne)
Datum: 20 juli 2006
Text: En varm dag med en kort stunds skådning vid eller i Värsjön från Sjöholmasidan. Två av storlomsparen med ungar sågs, paret med 2 ungar mot badplatsen
till, och "Hästhagenparet" med sin unge, som växt ordentligt. Tre juv. fisktärnor
satt på en grupp stenar i riktning mot Hästhagen. En mycket orolig drillsnäppa
varnade bakom mig när jag stod skådande i vattnet. Lön för mödan fick jag. På
min Slättsjöruta, sittandes i en grantopp satt han/hon där, den jag spanat efter ett
flertal gånger under senvåren/sommaren, lärkfalken. Gjorde ett kort utfall, kanske
tagandes en slända, och återvände til samma topp. Roligt! Liten, långa smals
vingar, det ljusa i ansiktet lyste.
Namn: Björn
Datum: 20 juli 2006
Text: Fortsatt frukost i trädgården. Ny röst som uppfattades idag var lite sång av talltita. Igår hördes en mindre hackspett ropa två gånger, för att sedan höras ytterligare
en gång dryga timmen senare. Ett par mindre korsnäbbar flög över, turkduva,
rödhakeknäppningar, mm. Också den 19:e, bland ett 40-tal kråkor i Ljungaskog
på f. d. soptippen, 2 unga råkor. För att fortsätta bakåt med "gjorda" frukostar,
den 18:e, en sj gransångare.
Namn: Björn
Datum: 20 juli 2006
Text: Landskapsinventering. Eva tillstötte när nu Cissela (från regionmuseet) hade semester. Gick runt i delar av Östra Spång. Nära Ånaltsmasten fanns ännu inslag
med trevliga arter i en sen länge ohävdad äng: sommarfibbla, svinrot, gökärt,
nattviol. Gick lite längre tid kring HD:s semesterhem. Fin stengärdsgård, stenrösen. Ormbär i bokskogsdel av betesmarken. Vi drog oss så ner till den bortsänkta
Sörsjön och gräsmarkerna närmast Pinnån. Växer stadigt igen med viden och
andra buskuppslag. Spinneriet och den särpräglade alkärrsmiljön betittades.
Mycket sparsamt med vatten i ån, lätt att gå över lite varstans. En ensam safsaplanta avnjöts. Ormbär, brunstarr, nattviol, kambräken, besksöta. Jättestenblock,
flyttblock. En eller troligen två morkullor skrämdes upp. Enstaka svarthätte- och
gärdsmygsång. Alerta nötväckor. När jag själv kom hem till Ringarp ropade en
nötkråka och flög iväg från några halvstora granar.
Namn: Eva, Janne
Datum: 24 juli 2006

Text: En ropande mindre hackspett i Åkarp.
Namn: Björn
Datum: 24 juli 2006
Text: Måste kort nämna om den, de grönbenor som flög runt kring 21-snåret vid
Hjälmsjön. Tillbakasträckare väl.
Namn: Janne
Datum: 24 juli 2006
Text: Fortsatt landskapsinventering i Östra Spång. Dammen vid ån. Trolig forsärla,
läte. Safsaplantorna längs Lärkesholmsån, närmast Hjälmsjön. Lite vissna palmer. Askar som är döda i toppgrenspetsarna. Ohävdade gräsmarker lite varstans.
Oplanerade planer? Mysig mindre gård på vägen mot Ånalt. Inte så mycket växter, fåglar att rapportera i övrigt. Milsten.
Namn: Janne
Datum: 25 juli 2006
Text: Inget ont utan det har något gott med sig. E4-an har ju gjort intrång på många
sätt, men också skapat nya miljöer för häckning. Vid Skåneporten har hussvalor
häckat under brovalvet mot Ånalt. Stenmuren vid rastplatsen är häckplats för
stenskvätta, idag 4 flygga ungar och 1 adult. I dammen nedanför simmade 2
knipungar. Häromdagen gick 1 mindre stranpipare vid Bengts husvagnar. Samhällsutvecklingen har sitt pris och sina fröjder!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 26 juli 2006
Text: Floracirkeln besökte först Spångabygget, här fanns ännu delvis blommande myrliljor (Stensmyrs mängder är i stort helt överblommade!) Sen bar det av till Värsjöns norra strand. Ganska torrlagt i viken in mot Osbäcken (inget utflöde dessa
tider). Mängder med sjöhjortron!! Både intorkade plus framrullande på sjöbottnen. Består av kolonier med cyanobakterier (blågröna alger). Märkliga skapelser.
Mycket överblommat med notblomster, stänglarna reser sig. Enstaka vita blommor. Hårslinga, nate, dysäv, brunag. Storlom ropade kortare stund. Fisktärna,
storskrak. Borstsäven vid Vita sjöns badplats besågs. Liten i sin finhet. Svarta
sjöns norra vik blev avslutningen. Strandlummerplantor, små, hittades. Även
fortsatt träff nästa onsdag den 2 augusti, kl 18.00 vid Centrumhuset.
Namn: ÖN:s floracirkel
Datum: 28 juli 2006
Text: En mindre hackspett ropade till ett par gånger ganska nära tennisbanorna i
Hjälmsjö - på förmiddagen.
Namn: Janne
Datum: 29 juli
Text: Insektsexkursion till Vegeåns mynning. Vi var 8 stycken som bilade dit ut. God
stämning. Håvar nyttjades, ögonen på skaft. Vandra från vägbron över järnvägen
nära Vegeå. Genom skogen ut till havet. Och med Nisse Lindmans kunskaper på
plats. Spindlar, stinkflyn, enstaka skalbaggar (blombock, nyckelpigor mm), gräshoppor, fjärilar (gräsfjärilar, rapsfjäril, påfågel, blåvingeart, mindre guldvinge,
kartfjäril). Nere vid sanden, fikaplats, skön vind, segelsurfare och under någon
trädstambit hittade Nisse tre läderbaggar. Däremot hittades vid själva Vegeåns utlopp inga riktigt bra lokaler för den numera mycket ovanliga strandsandjägaren.

Istället plöjde vi hemåt, uppströms åfåran i högörter som nässlor, vass, strandråg
mm. En mindre avvikelse till Sandön gav några larvhål som kan ha varit sandjägaren. Dessutom fåglar i form av små- och kentsk tärna, tofsvipor, skäggmesar.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 31 juli 2006
Text: Inventering i Västra Ringarp. Regnskurar avlösta av uppehåll. Igenväxande gamla "mossryggar", för-sig-själv-liggande lada med rostande höbärgningsmaskiner.
Granskogar. Mindre parti med betad mark som ej varit åker; hirsstarr, borsttåg,
stagg, blodrot... Tre små fladdrande kartfjärilar.
Namn: Janne
Datum: 31 juli 2006
Text: Bad- och fisketur till Vemmentorpasjön på kvällen. En lärkfalk hördes ropa två
gånger från stora ön. Härliga kvällar nu.
Namn: Patric, Rikard, Kevin
Datum: 1 augusti 2006
Text: Inga lärkfalkar i Långalt, men däremot tranparet med en flygg unge. Skogsduva
vid Lönsjöholm. Satt sedan en kort stund vid Vemmentorpasjön. Ingen lärkfalk
här heller.
Namn: Patric
Datum: 1 augusti 2006
Text: Jo, i kvällningen, en vass signal, en silhuett med blå aningar. Slår sig kort ner på
stolpen intill stranden, skräms av vår närvaro. En kungsfiskare vid Pinnåns utlopp, vid Mariero, Hjälmsjön. Roligt! Åskådare var Tommy, Hans, Peder, Mattias, Sulev, Bengt Ch, Bengt H, Janne Sen meddela Bengt Christiansson att han
hört en kungsfiskare, kring midsommar, vid Ågatans korsning med Pinnån.
Namn: Fiskevårdsområdesföreningen (JJ)
Datum: 1 augusti 2006
Text: Några observationer vid inventering i Västra Ringarp. Kartfjäril, amiral, sorgmantel, påfågelöga, silverstreckad pärlemor. Skogsduvan ropade i augustidagen
nere vid Åbergs. Fina vallagärden som är noterade redan på 1835 års laga skifte
karta. Pittoresk liten gård med halmtak och lönnar, ekar och död hästkastanj.
Älgko med två kalvar fick brått iväg, ca 60 meter bort. Hare.
Namn: Janne
Datum: 3 augusti 2006
Text: Inventering i Västra Ringarp. Ekebacken i Hjälmsjö, terassartade åkerremsor
mellan grova ekrader. Fredrik Perssons, gröngöling. Tre ekar planterade av var
och en av de tre bröderna? Grönadal, Ringkulla. Kringbyggd. Knutarna på hus
kapade för släppa fram fordon. Granarealer av stora format. Tofsmes, korsnäbb,
sjungande gärdsmyg. Möter Björn på väg till hemligt kantarellställe. Husartorpet
i gräns mot Ekholm. En grangeneration avverkad, ny planterad. Husgrund hittas.
Mycket druvfläder. Fårbetade gräsmarker omgivna av täta granplanteringar
närmre Grönadal, Ringkulla och Vedbyvägen. Leijons pampiga stora ask. Pilfink.
Namn: Janne
Datum: 4 augusti 2006

Text:

Värsjön: storlom 8 ad, 4 juv (5?), häger 3 ex, silltrut 5 ad. Hjälmsjön: skäggdopping 1 par med 2 stora ungar, 1 par med 1 pull. Harbäckshult: minst 30 kartfjärilar.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 4 augusti 2006
Text: Sista frukostrapporten i ett fin-fint augustiväder. Försiktig sång av en del lövsångare, lite hackig, verkar ovant för utövarna. Detta är säkert fåglat av årets kullar som sjunger "upp sig" inför säsongen 2007. Fortfarande någon mindre korsnäbb som hörs dragandes förbi. Spillkråka just utanför, verkar inte helt kolsvart,
utan nog en årsunge. Tornseglarna svirrar för fullt, inom ngon dryg vecka är väl
de flesta på väg söderut. Detta och något till vid Ekorrstigen.
Namn: Björn
Datum: 4 och 5 augusti 2006
Text: Slåtterkurs med Kjell Gustafsson, Växjö. På fredagen innekväll med visning av
en mängd olika lieorv och lieblad. Historier kring dem. Dessutom diabildsserie.
Med på kursen var förutom kretsmedlemmar från ÖN även Klippan, Åstorp,
Ängelholm och Båstad folk. Nu på lördagen var det dags för praktiska övningar.
Dels i Klippan och på deras äng Räfshalen. Slipstenar fanns i antalet fem, alla
skulle pröva på att slipa. Jordvändning var ett annat begrepp som fick innebörd.
På ängen granskades våra skilda tekniker. Efter ett tag togs trä"vispen" fram, rätta
till oskärpan. Och ytterligare senare kom brynet till pass. En gammal brynlåda
från Förslöv öppnades. Spännande innehåll. Bjäregänget fick senare på dagen sin
demonstration vid Frestens fälla, uppe på Hallandsåsen.
Namn: Slåtterkurs m Kjell Gustafsson (JJ)
Datum: 5 augusti 2006
Text: Värsjön: storlom 12 ad, 4 juv, häger 2, storskrake 5 honfärgade, silltrut 3 ad. Lärkesholm: en familj nötkråkor, minst 4 ex. I Björns atlasruta. Vågar man gissa att
de häckat där också?
Namn: Patric
Datum: 6 augusti 2006
Text: Mindre hackspett ropade till i Ö Ringarp, mitt mot vägen ner till Lasapella. Om
nu någon vet var det gamla badstället ligger.
Namn: Janne
Datum: 7 augusti 2006
Text: Perry kom just denna kväll och visade upp ett dött exemplar av sälgskimmerfjäril, just funnen på hans gräsmatta. Tycks vara en hona, inga blåskimrande nyanser. Lite skadad.
Namn: Perry (JJ)
Datum: 8 augusti 2006
Text: Lieslåttern på Spångabygget hölls denna vackra tisdagskväll. Mellan 18.15 och
20.45 utfördes gräs- och starrslåttern av sju personer under trevligt gemyt. Arbetet avbröts dock av en särdeles god ananaskaka med grädde, modell Eva. Nestorn
bland liemännen var Bo Karlsson som förde sin fina trälie fram på ett vant sätt
genom vegetationen. Vi övriga sex kvinnor och män gjorde efter förmåga. Slutresultatet blev en välslagen sidvallsäng, som nu ska ligga och fröa av sig under en
vecka. Därefter vidtar bortbärandet av höet. Väl mött då.

Namn: ÖN:s slåttergäng
Datum: 10 augusti 2006
Text: Botanikexkursion på eftermiddagen. Först Åsljungaklint och ormbunkar av olika
slag. Ett 15-tal bergbräkenplantor, dock bara tre-fyra stycken med längre blad.
Därefter Hjälmsjöns strand, V Spång. Fin blomning (mest hopslagna dock!) med
klockgentianor, hela 100 blommor inräknades, 81 bestånd. Oftast sitter endast en
toppblomma på växtens stjälk; i undantagsfall 2-5 blommor. Vildrisbeståndet lyste ljusgrönt; vassa bladkanter. Slutligen Bjärabygget i Skånes Fagerhult. En kraxande, överflygande nötkråka, gröngöling. Överblommade smörbollar i kanten av
fint, f d betat område; stora ekar, hasselbuketter, storrams/jätterams ute i hagmarken. Oj, glömde nämna fikat! Vid Hjälmsjön!
Namn: Josefin, Eva, Janne
Datum: 10 augusti 2006
Text: Kortare inventering i Östra Ringarp. Tråkiga, dominerande granbestånd har länge
satt sitt signum... på inte minst Reiserska stiftelsens Torrabyggetmark. Motorvägen gör inte livet roligare. Kollar äldre, små åkrar, gammal jordkällare. Torpet i
Grisavad. Stormblåsta granar. Tyst i naturen vid denna tid. Dock flertal vackert
sjungande lövsångare och en säreget kraxande nötkråka (Reiserska sidan).
Namn: Janne
Datum: 10 augusti 2006
Text: Lite sent kanske, men sista dagen vi hade riktigt många tornseglare i skyn var
torsdagen den 10 augusti. De har styrt kosan åt söder. Den 14:e hade jag 2 ex
hemmavid.
Namn: Björn
Datum: 11 augusti 2006
Text: Åter några timmars landskapsinventering, denna gång huvudsakligen i Västra
Spång. Jätteslide halvt förvildad nära danskt sommarhus. Rödlånken kvar i dammen bak Bengts gård (f.d.), liksom veksäv, massor sumpnoppa mm. Även på
denna sidan sjön skrek en mindre hackspett, först nära Strandhem, sen vid Mariero, Pinnåns utlopp från sjön. Bra tid att lyssna av vår minsta hackspett nu, samtidigt som den nog tänjer ut på sitt revir en hel del.
Namn: Janne
Datum: 12 augusti 2006
Text: Tranpar med unge söder om Höjaholm by. Var det dom som ropade i morse? På
tomten Höjaholm/Bosjöholm förutom "det vanliga" (talgoxe, talltita, grönfink,
bofink, svartmes, trädkrypare, blåmes, nötväcka, nötskrika) stenknäck (2 st) och
mindre hackspett (1 hona).
Namn: Jesper
Datum: 12 augusti 2006
Text: Landskapsinventering nere i Smörmyr denna lördagsförmiddag. Lite regn på slutet. Först besök vid orrspelsplatsen, skrämde upp fem tuppar från torvbrytningsplanen. En storspov flöjtade till två-tre gånger utan att vi kunde upptäcka den. En
nötkråka kraxade lite åt söder, just utanför kommunen. Kollar gammalt torpläge
längst i söder, Nils Eskilssons (enligt skifteskartan). Stengärden. Klotpyrola,
smultron. Helge Söderlund var siste brukaren på lilla gården intill, numera ägt av
danskar. Mycket trädgårdsväxter, kryddträdgård inom stengärden. "Lille Påls in-

täppe" var belägen på nuvarande åker/betesmark nära Thure och Inga Nilssons
gård. Tore Nilsson på granngården berättar att hans far i sin tur berättat för honom hur Lille Påls häst (liten häst) blivit riven av en varg (!) och att man sett hur
vargen kalasade på offret. Måste varit på 1800-talets första hälft. Historien levde
alltså ännu i folkmun. Flertal fina ekar. Småblommig ögontröst på skogsvägen.
Namn: Janne, assisterande: Eva
Datum: 14 augusti 2006
Text: Nu börjar det att gå på fel håll, som man brukar säja! På fm. var jag ute och luftade mig på Ringåsen, då kom det ett gäng tranor flygandes söderut! Cirka 25 st.
Nu går vi verkligen med raska steg mot höst. Men skolan startar ju HÖSTterminen i nästa vecka, så det stämmer bra. Men ändock; sommarhälsningar.
Namn: Birgit S
Datum: 15 augusti 2006
Text: Spångabyggets slagna gräs skulle ikväll borträfsas, bortbäras. Regnet gjorde det
hela ganska blött och tungt men fem villiga armpar och en trivsamt assisterande
"halvfransos" gjorde att arbetet flöt bra. Den ställvis tuviga ängen är nu en trivsam njutning för ögat.
Namn: ÖN:s "höbärgare"
Namn: Janne
Datum: 17 augusti 2006
Text: Gräset och örterna nere i Ramnekärr slogs denna kväll. 7 liemän (enbart maskulina denna gång) svingade sina mer eller mindre vassa blad. Allt avklarat på ca en
timme. Därefter guidning i Christer och Bentes betesmark nästintill. Stora röjningar, trädborttagningar gjorts tidigare i denna ganska spännande gräsmark. Och
som vanligt bjöd värdparet på ugnsbakat (riktig bakugn!) bröd och goda, bredda
mackor. Smaksamt!
Namn: Liemän från ÖN
Datum: 18 augusti 2006
Text: Landskapsinventering i Östra Ringarp, södra delen. Motorvägen, gammal torpruin (backstuga) inte så långt från Fluge sjö (fina vallagärden), gården längst ner
mot Maabygget. Sten-/blockrika betesmarker. Tofsmes, talltita, sjungande gärdsmyg, småsjungande lövsångare.
Namn: ÖN
Datum: 19 augusti 2006
Text: Lärkesholmssjön, en storlom, en häger. Värsjön, 5 fiskmåsar, 1 ad, 4 juv, inte
mycket vitfågel alltså. Storlom, paret med de 2 ungarna låg utanför badplatsen, 3
ad i Linhultsviken.
Namn: Björn
Datum: 19 augusti 2006
Text: Värsjön: storlom 8+2 ad, 2+2 juv. Mycket svalor jagade över sjön, ladusvalorna
var flest. Minst 2 backsvalor. Flygfältet i Fagerhult: rikligt med ärlor och piplärkor som rastade. Tiotalet gulärlor. Några buskskvättor och 1 stenskvätta. Även
här fanns många svalor, dels över flygfältet dels över Fedingesjön. Nog bara
ladu- och hussvalor.
Namn: Patric

Datum: 19-20 augusti 2006
Text: 19/8 Stenskvätta 2 ex, Svinstorp. 20/8 Skånes Värsjö. Ett tidigt(?) meståg, med
bl.a. tofsmes och entita. Gärdsmygen vaktade en rishög. Massor av karljohan
växte i ung granskog. Tyvärr var de flesta (80-90 %) angripna av en annan
svamp, gul svampsnylting. Karljohan får då uppblåst, förvriden fot vilken också
ofta blir gulfläckig vid basen. Möglar lätt också. Behöver man tillägga att svampen blir oätlig, rent av giftig av detta? Nåväl, en nästan full korg blev det ändå,
mestadels bestående av karljohan, men även brunsopp, tegelsopp och citronslemskivling. Gjorde ett oväntat fynd i form av dystersopp! Den finns bara i södra
Sverige, men även här är den sällsynt. Växer företrädelsevis i ängsbokskog, men
i detta fallet växte den på en skogsbilväg, med hedbokskog på ena sidan, blandskog på andra.
Namn: Tony
Datum: 20 augusti 2006
Text: Fedingesjön, en storlom syntes från fygfältet-sidan. Gick också runt stockupplaget. Väldigt mycket hussvalor, enstaka ladusvalor. Även en mängd sädesärlor,
flera par har säkert häckat bland stockarna under våren/sommaren. Och, uppskattningsvis 6-10 rastande gulärlor. Hjelmsjön, 7 bläsänder, 6 skäggdoppingar,
varav 2 juv hos ett par. en flygande juv. skrattmås.
Namn: Björn
Datum: 20 augusti 2006
Text: Gick en sväng vid Fedingesjön: 2 lom, grågäss, svalor, 2 häger, 2 svärta i närhet
av gräsänder.
Namn: Sven. S.
Datum: 21 augusti 2006
Text: Har alltid undrat var mina plommon tar vägen, för när jag ska plocka dom mogna
är dom slut. I dag kom jag på dom jä----na. En nötskrika sitter i trädet och rycker
loss plommonen och kastar ner dom på marken, sen kommer det 3 andra och
plockar dem och flyger iväg med mina plommon i en jämn ström. Hoppas att
dom får magknip.
Namn: Ferenc
Datum: 22 augusti 2006
Text: Landskapsinventering. Några obsar. Nötkråka kraxade i Östra Flinka, gröngöling
skrek till. Fint vallagärde kring f d inägomark i Smörmyr. Kort sång av svartmes,
handikappad ormvråk. Svalvelticka i Smörmyr (ekstubbe), kantarell. Strimsporre
och korsning strim-/gulsporre vid Enbergs damm vid Rackarbäcken. Skurar uppifrån.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 24 augusti 2006
Text: Minislåtterängen i Åkarp slogs med lie denna kväll. Selbäcken, silverbäcken
hade nu fått lite rinnande vatten i sin ådra.
Namn: Jens, Bengt, Janne
Datum: 25 augusti 2006
Text: Landskapsinventering i Turabygget. Mest villor i söder, igenväxande smååkrar i
norr (gsk nära Skönnavägen). Våldsamt med blekbalsamin på hyggen öster om
Ängelholmsvägen.

Åter en mindre hackspett som ropade - nu vid tennisbanorna i Hjälmsjö.
Namn: Janne
Datum: 25 augusti 2006
Text: Stenskvätta 2 ex, ovanför vändplatsen strax efter Br. Lindströms. Lite blockig
terräng på kalhygget där. Rosenslemskivling var det finaste fyndet i skogen norr
om industriområdet.
Namn: Tony S
Datum: 25 augusti 2006
Text: Mindre hackspett ropade till ett par gånger även här, Skogen. Snubblade över
vackra exemplar av beckriska, Lactarius picinus, när jag rastade hunden, på Skogen. Sällsynt i Skåne, finns lite av den i Mellansverige. Janne hittade den vid Pinnån ifjol. Hittade några små fruktkroppar av rödsopp, Boletus rubellus, vid Pinnån för någon dag sedan, ganska ovanlig art den med. Ny för egen del.
Namn: Tony
Datum: 25 augusti 2006
Text: En "höstropande" mindre hackspett ropade just till vid stugan där jag bor. Roligt.
Rödhakarna ger olika läten ifrån sig.
Namn: Janne
Datum: 26 augusti 2006
Text: Satt några timmar vid Mammas Vik på f.m. Björn var med sista timman. Hade
hoppats på lite bivråkssträck, men det uteblev. Fiskgjuse 4 ex (möjligen var någon samma), lärkfalk 1 ex, sparvhök 3 ex, storkskarv 6 ex. Sträckande trädpiplärkor hördes med jämna mellanrum och en hel del svalor som rörde på sig. Några tornseglare. I sjön sågs 4 ad och 4 juv skäggdoppingar.
Namn: Patric & Björn
Datum: 26 augusti 2006
Text: Backsippeslänten nära Rya gård (Rya kyrkoruin), på golfbaneområdet, fick i
förmiddags delar av sin vegetation borttagen med hjälp av fyra svingande liar.
Ängshavren var lite knepig att slå, men i stort blev arbetet gott. det avslagna bars
till sidan, mellan några uppväxande buskage. Backglim blommade om, vackert i
kanten av golfarnas utslagsplats. En vacker vaxskivling hittades i slänten, liksom
några äldre champinjoner.
Namn: ÖN:s floraväktargäng
Datum: 27 augusti 2006
Text: Lomparet har sem i da, ej synliga. En ormvråk slog en kaninunge, för stor kompisarna tog hand om den. Fedingestrand.
Namn: Sven
Datum: 27 augusti 2006
Text: Tre tjädrar travade över den lilla grusvägen nere i Äljalt, Röke, denna söndag. En
fin, rolig obs!
Namn: Görtie och Karl Åke Almén (gm JJ)
Datum: 27 augusti 2006
Text: Gick en runda Bosjöholm/Krångelbygget. Tonys svampar har jag sällan hört talas
om, men stolt fjällskivling och champinjon är kanske inte jättevanliga de heller?
Det vi fyllde svampkorgen med var dock huvudsakligen karljohan och kantarell.

Inte så mycket fåglar, men vi skrämde åtminstone upp en tjädertupp. Minst 2 gulärlor vid Krångelbygget.
Namn: Patric, Renata, Rikard
Datum: 28 augusti 2006
Text: En ropande mindre hackspett vid Örkelljunga kyrka.
Namn: Björn
Datum: 28 augusti 2006
Text: Landskapsinventering i Lärkesholm. Vandring öster om stora sjön, på väg till
Kerstenshall. Mest granskog överallt (lite bok några håll). Märkliga "kanaler"
grävda, slingrar sig fram längs höjdkurvor. Anlagda viltdammen på gammal åker
vid Södra Nybygget. Svampar; mycket smörsopp, slemskivlingar, sotriska, bittersopp mm. Mindre korsnäbbar här och var, varav en som sjöng till ett slag. Även
kort sång från svartmes och gärdsmyg. Uppe vid Kerstenshall (Karsten hette det
nog från början) fanns tidigare en hel liten by, 4-5 torp. Alla granplanterades så
småningom. När vi idag besökte området var det nästan öppet som under sin
storhetstid, i stort all medelstor gran, planterad på åkrarna, hade blåst ner i stormen! Ganska makabert med rotvältor, stengärdsgårdar och uppstickande rester av
husgrunder och jordkällare i en enda röra. Trots detta lär nästa trädgeneration
bli... ja, just det... gran. Ganska beklämmande upplevelse.
Namn: Janne, Eva
Datum: 29 augusti 2006
Text: Landskapsinventering i Lärkesholm. Eje Mårtensson var ciceron, delvis. Markerna kring lilla Lärkesholmssjön. Fin högstubbe, bok. Enbergstorp uppe i lärk- och
granskog. Inte mycket kvar. Fin betes- och ekbacke bak Ejes gård. Tofsmes,
småsjungande mindre korsnäbb. Stjärtmesflock. Källstorp, Gustafs backe, gamla
odlingsfältet med sina odlingsrösen, bandparceller och stensträngar. Rösena lär
vara mer än tusen år gamla. Vackert landskap.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 30 augusti 2006
Text: Kvällskoll borta i Bälinge. Nils fick med oss andre två på en gemensam tripp för
att kolla om fjällkåpan finns kvar i Skåne. En art med huvudutbredning i norr, i
landets västra delar, fjälltrakter. Några utposter finns söderöver, bl a funnits några platser i Halland. Troligen utgångna idag. Men se - visst hittade vi, Zigge, efter
lite letande ett 15-tal småplantor av fjällkåpan på lokalen intill granskog, längs en
nutida mindre väg... strax utanför Bälinge by. Skånes enda lokal. Roligt!
Namn: Nils Rosenlund, Zigge, Janne
Datum: 30 augusti 2006
Text: Inventering kring gamla torp i östra delen av Lärkesholm; Espetätet, Ryet, Ryetorp. Denna del av Reiserska stiftelsens marker är ju minst sagt granbemängd.
Och de delar som bestod av gran planterad på gammal åkermark åkte till allra
största delen ner i januaristormen 2005. Torp och torpruiner ligger åter med öppna utsikter - fast dominerade av stormvältor, ny markberedning och nya granplantor satta eller på väg. Jämför Kerstenshall. Delvis intressant, vattenrik bäck
med upprinnelse från myrkomplexet intill Sjöholma. Några fåglar: nötskrika, två
nötkråkor, spillkråka, flertal kringflygande korsnäbbar.
Namn: Eva, Janne

Datum: 31 augusti 2006
Text: Jo, glömde nämna en kort skrikande mindre hackspett vid Vångamöllan, Lärkesholmssjön.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 31 augusti 2006
Text: Vissa är privilegierade och kan vara mycket ute i naturen och till och med få betalt för det. Idag var det Källstorps och Lilla Lärkasidan av Lärkesholm som besöktes. Ett väldigt trevligt kulturlandskap! Mycket gamla odlingsrösen, smååkrar
(järnålder). Stenröjda bandparceller med "stensträngar" emellan, kanske vikingatid eller kort därefter. Terassartade, långsträckta åkrar finns även dolda inne i
granskogen just söder det idag öppna landskapet. Något att ytterligare framskapa
när barrskogen ska bort igen. Fina ek- och stengärdesmiljöer på flera håll. Några
fåglar: korsnäbb, korp, gröngöling, kniphona, forsärla nära viltdammen (Erikssons). Däremot skralt med kvävekänsliga växter. Lite stagg, knägräs, någon
jungfrulin.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 1 september 2006
Text: En kvällsvisit till den (trolska) lilla sjön, med 2 öar. Norr Fedingen. Välbesökt av
häckande på våren. Nu c-a 50% av vattenspegel täckt av näckrosor. I huvudsak
gula blommor, en upplevelse i sej. När man tittar i kikaren får man se ett 20-tal
andfåglar väl camouflerade simmande bland bladen. Fedingestrand mittför flygfältet. Kan ej artbest. Simmande likt sjöorre, hade vit fläck på halsen fram. F.ö.
kanadagäss. Svalorna skrämda av en flygande maskin.
Namn: Sven
Datum: 2 september 2006
Text: Riksmästerskap i tomtskådning. Satt några timmar på taket. Mediokert sträck,
men hade åtminstone 1 bivråk, 1 fiskgjuse och 1 forsärla. En mindre hackspett
ropade flitigt under en timma.
Namn: Patric
Datum: 2 september 2006
Text: Också i Värsjön, en storskarv.
Namn: Björn
Datum: 2 september 2006
Text: En runda upp till Värsjön med koll både från Sjöholma och badplatsen. Gärdsmygsknatter möttes man av, sjöns sädesärlor fanns ännu kvar längs ständerna.
Lite konstigt med lommarna. Paret från Linhultet låg med sin unge utanför Sjöholmaudden. Paret som antagligen hade sitt bo på Hästhagensidan låg där utanför
med sin unge. Slutligen låg paret med de två ungarna utanför stenraden obsade
från badplatsen. Under tiden jag stod på sistnämnda plats flög två lommar lågt
över sjön, och landade mellan badplatsen och Sjöholma. En stund senare upptäckte jag då ännu en juv. fågel utanför Värsjönäs. Har där varit 4 lyckade häckningar i sjön, med totalt 5 ungar? Dessutom en ensam gråtrut, en häger och tvä
honf. knipor. Igår, en ropande mindre hackspett i Dalen mitt i byn.
Namn: Björn
Datum: 2 september 2006

Text:

4-5 forsärlor flög runt omkring Lill-gården i fm. 5 buskskvättor (ungar) busade
omkring på samma plats på em.
Namn: Viktoria (gm FP)
Datum: 3 september 2006
Text: Tog en tur på cykel om Flinka - Ekholm. I Västra Flinka 2 törnskata,(hona och
ungfågel), minst 4 buskskvätta. Vid fågeltornet 1 gråhäger, 4 andfåglar i vasskanten, många svalor över den välfyllda sjön. Brun kärrhök visade sig först vid två
tillfällen, och så plötsligt var det 3 st. Min bedömning är att det var hona och två
ungfåglar, alltså har det varit lyckad häckning i år. På skogsvägen tillbaka stötte
jag på minst en rödstjärt.
Namn: Lennart
Datum: 3 september 2006
Text: På eftermiddagen gick jag runt och på en stor del av Långalts myr. Inte många
fåglar i skyn eller i skogen hördes. Korp, nötväcka, enstaka ladusvalor och hussvalor.
Namn: Björn
Datum: 3 september 2006
Text: Exkursionen till Trollsjön idag, 8 st. deltagare konstaterade att det fanns gott om
död ved, som t.ex. lågor och högstubbar runt sjön. Dessa innehöll en del spännande organismer att studera, bl.a. Barrträdslöpare, mystiska högar av spån, talrikast var dock arter av tusenfotingar och Gråsuggor. Fin miljö. Fortsättning följer!!!
Namn: ÖN exkursion
Datum: 6 september 2006
Text: En forsärla vid Spinneriet; Pinnån uppströms Hjälmsjön.
Namn: Janne
Datum: 8 september 2006
Text: Inventering i Kyrkolycke. Wallins skog, Kyrkängen. En mindre hackspett ropade
till vid Almliden, nära Ängelholmsvägen. Norra delen av byn. Mycket stengärdsgårdar, stora block uppbrutna för decennier sen, lagda ovanpå klenare gärdsgård.
Enligt laga skifteskartan 1831 fanns en jordstuga i nedre åkern hos Bo Nilssons.
Idag enbart betesmark, svag backe där jordstugan lär ha legat. Fina vallagärden.
Två mindre tranflockar drog söderöver, den sista sågs och hördes vid 12-tiden,
bestod av nio fåglar. Korp.
Namn: Janne
Datum: 8 september 2006
Text: Återigen sågs tjädrar gå över mindre väg, för att sen gömma sig i örnbräkenplantorna nere i Äljalt, Röke. Denna gång hade tuppantalet ökat med en - till fyra ex.
Namn: Karl Åke Almén
Datum: 9 september 2006
Text: Mammas Vik, Hjälmsjön: storskarv 4 str, fiskgjuse 1 trol. stationär, bivråk 1 str,
fjällvråk 1 str, sparvhök 2 str., stenfalk 1 str. Småfågelsträcket dominerades av
ladusvalor. Vid gamla E4:an över Hallandsvägen hördes en mindre hackspett
ropa.
Namn: Patric

Datum: 9 september 2006
Text: Mindre hackspetten hördes även här tvärs över gatan. Och den 10e sågs 7-8 ormvråkar på en tur om Sjöbygget. Därnere satt en kattuggla på dansk-torpets skorsten, säkert en årsunge ljus i fjäderdräkten.
Namn: Lennart
Datum: 10 september 2006
Text: En gröngöling satt på gräsmattan idag. Vi hörde senare på kvällen en kattuggla
säga "klävitt" i Skånes Fagerhult.
Namn: Josefin, Sven, Lina
Datum: 11 september 2006
Text: En mindre hackspett vid Hallandsvägen 30.
Namn: Björn
Datum: 11 september 2006
Text: Landskapsinventering - åter i Lärkesholm. Kring huvudgården, vid stora sjöns
östra ände. Kollade ruiner efter några torp: Vilhelminelund, Stora Lärka. Skogslönn finns ofta vid de gamla torpen i Lärkesholm. Återkommande. Syrén, spireaart, snöbär. Vildsvinen bökar nästan varstans (och matas och trivs). Det intressanta kanal- och dammsystemet nordost om huvudbyggnaden drog till sig intresse.
Roligt se det småkuperade området med naturliga sänkor, dammar, dämmen och
grävda kanaler av olika längd! Merparten belägna i ganska högstammig granskog. Värda att se. Dessa vattenkanaler, fiskdammar som skildras av Linné och är
upptagna av von Liewen under mitten av 1700-talet. Fornminne som några. Att
akta i ett aktivt skogsbruk. Tänk att få se detta öppna 1700-tals landskap när det
var som livligast. Ute på den "förskräckliga" ljungmarken. Steglits, gråsiska,
grönsiska, nötkråka, korp. Amiral, nässelfjäril, vita fjärilar i flertal. Strimtågens
närhet.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 14 september
Text: Inventering i byn Skogen. Laga skifteskartan från 1827 hade namnet "Kyrkogårdsåkern" på ett fält. Vi vet inte varför. Andra namn som "Swafvarehultet" och
"Stora ugglehultet". Sistnämnda låg på utmarken, bl a på Bonde Åkessons marker. Idag finns här ju vallåkrar och mängder med uppbruten, upplockad sten, lagda i breda, raka stengärden. Imponerande. Över huvud stengärdesrikt i byn. En
delvis ogödslad betesmark inkluderande en stor ek sågs mitt i byn. Här noterades
blad tillhörande revfibbla, hirsstarr, knägräs, stagg, ängsvädd. Även Jungfru Marie nycklar. nycklar ska växa här (Tony). Ett antal imponerande stora bokar nära
huset Bokelid.
Namn: Cissela, Janne, Stefan, Hanna
Datum: 16 september 2006
Text: Sträckskådning står det på programmet imorgon. Var ute och spanade lite redan
idag. Kraftigt småfågelsträck på förmiddagen medan rovfågelsträcket, med undantag av några tornfalkar, uteblev helt. Roligast att se var nötskrikorna som var
ute och rörde på sig. Såg närmare 50 st. från Mammas Vik, 25 st. i en flock. En
tornfalk i Grytåsa på förmiddagen, 1 stationär vid Lillgården och 1 sträckande. 1
obestämd falk. Om det inte blåser alltför mycket så prövar vi att studera sträcket
vid Mammasvik imorgon. Samling vid Gästis kl 9.00.

Namn: Patric
Datum: 17 september 2006
Text: Vi valde att studera fågelsträcket vid Grytåsa istället för vid Hjälmsjön. Hittade
en plats där vi hade god sikt åt de flesta håll. Ganska mycket småfågel i rörelse
på förmiddagen, finkar, piplärkor, sädesärlor, järnsparv m.fl. men rovfåglarna var
få. Några ormvråkar och sparvhökar var uppe då och då. En glada. Björn, Ferenc,
Viktoria och undertecknad, som uthärdade längst, fick dock till slut också en
vacker blå kärrhökshane på listan.
Namn: ÖN-exkursion, Patric
Datum: 18 september 2006
Text: Hej alla trevliga Örkelljungabor! Hoppas att någon är intresserad att komma med
på en vandrig på lördag 23/9 i vårt (Klibbanbygdens Natur) eget naturområde i
Linneröd. Vi samlas kl 1000 vid Vedby kyrka. Vi bjuder på förtäring så medtag
gärna en kåsa om du har. Området är ett Natura 2000 område, och vi hoppas
kunna se både tickor och lavar på vår vandring och en del annat sevärt som vi ska
berätta om.
Namn: Inger Persson, Klippanbygdens Natur
Datum: 19 september
Text: Yngve Eliasson har en stor vit-/gul-/orange-/brunaktig ticka nere vid sin gård i
Attarp. Den växer på ett halvdött morellbärsträd och utbreder sig i våningar.
Ganska säkert måste det vara svavelticka. Något helt annat. Ännu in i andra hälften av september fortsätter skäggdoppingungarna att "tjata" med sina pipiga tiggläten där ute i Hjälmsjön. Att dom orkar... Men det lönar sig kanske.
Namn: Janne
Datum: 23 september 2006
Text: Inventering av svamp i Pinnåområdet. Torrt, mycket magert med svamp i de
öppna markerna. Bättre längs branten nära ån. Massor av eldspindling lyser mot
en. Kraftiga bittersoppar i ädellövskogen närmare Ågatan. Kul att göra återfynd
av gulriska och läcker riska. Drygt hundra arter, de allra flesta dock förväntade.
Men ett par nya hittades: blek toffelskräling och en hätta utan svenskt namn, Mycena maculata.
Namn: Tony
Datum: 23 september 2006
Text: Bofinkar allt vanligare på grusvägen i bokskogen. 10-tal nötskrikor i luften,
sjungande svartmes. Vacker vinbärsfuks i Stivelsmosse. Velig bålgeting. Tjocka
väggar av sten, källare.
Namn: Janne
Datum: 24 september 2006
Text: Morgontur på två hjul, mest för motion, men alltid hinner man se något. Sparvhök i Lemmeshult, gröngöling i Vemmentorp, två knipor vid Källstorp och två
vid Spång. Där passerade också fyra ladusvalor över vägen i riktning mot söder
över Hjälmsjövik. Flera ormvråkar, grupper med sädesärla. Under många bokar
söker bofinkar reskost, björktrastar tjattrar ihop sig och nötskrikor gör sig hörda
överallt.
Namn: Lennart

Datum: 24 september 2006
Text: Svampexkursion med nio deltagare, Krångelbygget. I matsvampsväg blev det
huvudsakligen blek taggsvamp, fyra-fem liter. Lite brunsopp, smörsopp, stensopp, citronslemskivling och en! kantarell hittades också. Några intressanta fynd
gjordes också bl.a. i form av smal svampklubba, mandelriska och kompostskål.
Ett nyfynd för kommunen: mörk kokosriska. Totalt fick vi ihop 70 arter. Trevlig
förmiddagsutflykt.
Namn: Tony
Datum: 24 september 2006
Text: En härlig natur f.m. 6 ekorrar som busade runt i samma gran här i Spång, samt 2
Större hackspettar också i Spång. Senare på fm. Krångelbygget med ÖN svampexkursion. Bl.a. nötskrika, spillkråka, korsnäbb, järnsparv. Väldigt mkt taggsvamp. nästan en helt perfekt fm.
Namn: Ferenc
Datum: 25 september 2006
Text: Inventering nere i Stivelsmosse under ca tre timmar. Inägegränsen, den mellan
inägorna och utmarken, följdes en bit. Märklig låg sten/jordkällare (för grisar,
kanske). Vem kan ha lagt ned dylikt jobb? På ett annat håll ett stort stenblock
med resta väggstenar intill, bildande ett rum, liksom... Någon "Göing" ska visst
enligt sägnen ha bott där nere i tassemarken (betesmarken) under något gånget
sekel. Ett flertal stora fina bokar i några backar. Roligt de blivit sparade så länge.
PS: Fyra tornfalkar visade upp sig vid kort förbifarande under sen eftermiddag
igår (den 24:e) uppe i Ö Spång igår, vid ladan, Hjälmsjövik. Ryttlade gjorde ett
par, skator irriterade, någon falk satte sig på hylla i gaveln på ladan. De var dock
till synes inte kvar idag. En falkfamilj på sträck, kanske, eller... Även Eva Person
såg dem. Ds
Namn: Janne
Datum: 25 september
Text: En kungsfiskare observerades vid Pinnån strax uppströms Extraco.
Namn: gm Mattias Karlsson (Eket)
Datum: 26 september 2006
Text: Inventering i Harbäckshult. Först besök på Judagården, Göte Nilssons helrenoverade, kringbyggda gamla gård. Gammal hästkastanj. Vid fikat i strålande solsken
kom sträckande sånglärkor i en liten flock - men de flög ju söderöver. Annars
framkallade deras läten nästan samma känsla som när de drar norrut en tidig vårdag. Mindre skruv med ormvråkar, ett korppar. Ofta gott om gulsparvar. Följde
Harbäcken en bit. Mycket jättebalsaminer. Stor igelknopp. Niklas Kronkvists
highland cattle höjde lite nyfiket på de lojt svängande hornförsedda huvudena.
Amiral, nässelfjäril.
Namn: Janne, Cissela
Datum: 26 september 2006
Text: En mindre hackspett skrek vid Gamla Torg.
Namn: Björn
Namn: Patric
Datum: 28 september 2006

Text:

Kvällsmiddagen på verandan. Några ljudsamheter: skränande häger flertal gånger, hemmakråkan markerar sin närvaro, stora kvällsgänget kajor från andra sidan
sjön, enstaka ungdomliga doppingläten, knatter från rödhaken, favoriten! Och så
vår välfärds evigt monotona bil-/långtradarbuller.
Namn: Janne
Datum: 29 september 2006
Text: Inventering. Harbäckshult. Harbäckens under 1900-talet omgrävda fåra, delvis
kulverterad. Plats för skvaltmölla uppe i björkdunge; turbin, kvarn och såg användes under ganska tidigt 1900-tal av Bo Johanssons farfar strax intill. Jättebalsaminen blommar lite varstans längs Harbäcken! En mindre hackspett ropade
till neråt Ängarna och bäcken. Gärdsmygsång. Rester efter gamla inägoutmarksgränsen i form av vallagärde. Exempelvis inne i granet till vänster om
vägen mot Gudebygget och Björnamossa. Nissakäll, norra delen vid Harbäcken.
Granbeväxta, fd åkrar, betesmarker. Ännu lite liv i gamla, dikade igenväxande
sidvallen med växter som tätört, granspira mm. Gammal, grov ek, underväxt av
kommande granar. Plats för fd gård, nerbrända. Damm, dämmen, husgrunder,
kvarnplats, fåror som delar sig och går ihop, Harbäckens.
Namn: Janne
Datum: 30 september 2006
Text: Trattkantarellerna har kommit igång. Fick ihop ungefär åtta liter idag. Helt tomt
på vanligtvis bra ställen, det har nog varit lite för torrt en tid för en del svampar.
Men i vitmossa vid kärr och inne i tät unggranskog fanns de. Spillkråka skrek
några gånger, järnsparv och bergfink i luften. Sk. Värsjö.
Namn: Tony
Datum: 1 oktober 2006
Text: Harbäckshult: efter att dimman till slut lättat kom det igång ett litet rovfågelsträck. Mellan 11.30-14.30 räknades ormvråk 73 ex, sparvhök 23 ex, tornfalk
4 ex, glada 2 ex och brun kärrhök 1 hane. Efter 14.30 tvärdog det. Samtidigt pågick ett ganska intensivt småfågelsträck som, för ovanlighetens skull, inte verkade mattas på eftermiddagen. Dominerade gjorde bofink/bergfink, grönsiska,
ängspiplärka och järnsparv. En del trastar, ca 20 ladusvalor, enstaka sädesärlor.
En rastande enkelbeckasin. Kom flygande och gick ner på en av Lillgårdens
hästhagar. Endast 6 str tranor, 4 ad, 2 juv.
Namn: Patric
Datum: 1 oktober 2006
Text: I ett fullständigt fantastiskt väder satt jag en stund, mellan kl. 14.45. till 16.20. i
Ljungaskog och spanade efter flyttande fågel. En heldel småfågel luften trots den
sena eftermiddagen. Mest bofink med inslag av bergfink, ängspip på flytt, enstaka grönsiskor. Två tranor åt söder liksom 7 storskarvar. I området höll sig minst 7
råkor, kanske var det 11 ex, svårt att veta exakt då de flyttade sig mellan fälten i
trakten. Minst 10 ormvråkar, både stat. och flyttande, knappt 10 sparvhökar. Inget spec. men ändå.
Namn: Björn
Datum: 3 oktober 2006
Text: Eftermiddagsinventering i kulturmarkerna mellan Gudebygget, Håleryd och Harbäckshult. Fint vallagärde i södra delen av Gudebygget. Emellanåt trevlig småskalighet, grunder efter f.d. gårdar, jordkällare norr Holken. Vid fikat intill be-

tesmarkerna nära Harbäcken drog finkar förbi i små sällskap, en svartmes sjöng
till, inspirerade en talgoxe till samma äventyr. Nötskrika, stjärtmesar. En tallört
var ännu igenkännligsbar, växande i ekblandskog. Älglössen levde.
Namn: Janne
Datum: 4 oktober 2006
Text: Nja, apropå Klippebygget. Glömde nämna en liten rolig syn... med ett mångtal
rödviolett blommande skatnävor på en jordhög vid en fd gård. Precis som om det
var deras blomnings högsäsong nu några dagar in i oktober!
Namn: Janne
Datum: 4 oktober 2006
Text: Gått runt i den lilla, avlånga byn Klippebygget. Tre parallella gärdsgårdar på minimalt avstånd (ofta bara 10-20 meter) från varandra - i gränszonen Klippebygget
- Ljungaskog. Vallagärde (jord och stenlavat), stengärden i bokskog. Fina bokpurror intill vid gamla byggnadsgrunder, jordkällare. Någon sånglärka på flytt,
berg- och bofink, ängspiplärka, ormvråk och vid marschen tillbaks till Ängelholmsvägen flög en duvhök halvlojt förbi, måste varit en hanne.
Namn: Janne
Datum: 5 oktober 2006
Text: 3 Tornfalkar ryttlade uppe vid Skåneporten 14.30
Namn: Ferenc
Datum: 5 oktober 2006
Text: Sju (7) orrar sågs i en flock norr Rågmyren , Eljalt (Röke). Trevlig syn, upplevelse. I samma trakt sågs samma dag en tjädertupp (av Karl Åke Almén).
Namn: Ronny Brinck (gm Alméns)
Datum: 7 oktober 2006
Text: 5 timmars skådning Harbäckshult ( Lill-gården) med grillning. Trodde att kanske
tranorna skulle börja sträcka idag, men där fick vi tji. Lite rovfågelsträck kom det
17 ormvråkar, 7 sparvhökar. Sen sågs bl.a. sävsparv talgoxe, kajor, grönfink, glada, bergfink, bofink, kråka, skata, rödhake, koltrast, häger, nötskrika samt en del
sträck med småfågel som vi inte kan namna. Avsluta dagen med en 30 minstur
till Mammasvik där en uppsluppen Patric fanns. Han hade sett en.... på vägen ner.
Han skriver nog själv obs om det.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 7 oktober 2006
Text: Satt en stund i Ljungaskog i det allt mer uppsprickande vädret, 14 till 15.30. Inte
så stort småfågelsträck denna em., en del bo- o bergfink givetvis, järnsparvar o
ängspip, ett par sånglärkor, trastar på avstånd. en stat. glada, ca 6 likaledes stat.
ormvråkar och ett par sträckande, en sparvhök, minst 5 råkor, mm. Dagens obs
var den stenfalk som snabbt drog förbi åt SV, på sitt karakteristiska sätt, ganska
lågt över marken, vinglande med sin kursändringar runt träd och buskar.
Namn: Björn
Datum: 7 oktober 2006
Text: 14.45 passerade en kungsörn, trol. juvenil, över Hallandsvägen. Ganska låg höjd.
Jag satt sedan en stund vid Hjälmsjön, men det hände inte mycket. Några stationära ormvråkar, 1 glada, 3 sparvhökar, 1 storskarv...

Namn: Patric
Datum: 8 oktober 2006
Text: Vandrat tillsamman med Margit runt St Lärkesholmssjön i em. Enda intressanta
obsen var en forsärla vid badplatsen. Senare tog jag en snabbtur till Flinka sjö,
för att med tubens hjälp kolla om det var bläsand jag sett igår med handkikare,
och det var det, 4 st. Då gjorde en storskarv ett kort besök. Där fanns också 15talet gräsand. Idag stötte jag på 5 ex domherre på väg dit, samt en sädesärla vid
kvarteret Hagtornet. I onsdags passerade 12 ex stjärtmes G:a Hallandsvägen.
Namn: Lennart
Datum: 8 oktober 2006
Text: Efter vandringen Ängelsbäcksstrand - Torekov gjorde vi ett stopp vid Kattvik där
vi bland annat fick se en kustlabb på nära håll, och ett stopp vid Båstad hamn där
en storlabb jagade trutar och måsar. På vägen till Torekov på morgonen sågs en
havssula från italienska vägen.
Namn: Patric, Kevin, Ferenc, Viktoria
Datum: 8 oktober
Text: Besök vid Värsjön i det blåsiga vädret. Såg bara ca 30 honf. storskrakar, av vad
jag uppfattade en del var årsungar. Jag tror väl man kan särskilja dessa, eller?
Namn: Björn
Datum: 8 oktober 2006
Text: 11 personer vandrade denna blåsiga, men efterhand allt soligare dag från Ängelsbäcksstrand till Torekov. Växter i form av strandkål, gaffelbräken, backglim,
åkermolkar i någon form, trift... fruktbärande rosabuskar. Fåglarna visade sig bl a
i form av starflockar i olika storlek, steglits, hämpling, grönfink, knölsvanar, 5
prutgäss mm I den ganska ihållande blåsten inrapporterades diverse havsfåglar
(sula, lira, stormsvala...) från Båstad hamn m fl platser (ganska nära vår belägenhet). Vi såg dock föga av detta. Däremot såg vi flera håriga, obestämda fjärilslarver, spindlar, tångloppor. Någon vacker vaxskivling. I övrigt mycket härlig vandring längs ett spännande, vågigt hav, med starkt, skiftande ljusspel, med fina
strandängar där nötkreatur och får turades om med hävdbevarande insatser. Och
så en extra eloge till Kevin - som med sin nyfikenhet och sin stronga uthållighet
gav oss övriga en kick!
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 9 okt
Text: Klippte gräs under bokträd med rotorklippare igår. Massor av bokollon blev till
dukat bord för 100-tals bo- och bergfinkar idag.
Namn: Lennart
Datum: 9 oktober 2006
Text: Inventering i Drakabygget. Inga älgjägare syntes till. Dalsmöllans hönseri utmed
Stensån, precis vid kommungränsen, såg övergivet ut. Gåsflockar, plogar (grågås
var det väl). Ringduvor, finkar, flera sånglärkor. Och en förbidragande duvhök,
gissningsvis hanne. Ridhästar, nötkreatur, får. Olika gårdar, någon jordkällare,
bränneri. Inägegärde. Gammal minkfarm. Allt står dock kvar. Några champinjoner på golvet under tak. Trattkantarell. Uppdämd "dalgång". Skällande hundar
höll mig fegt på avstånd. Bokskogsluttning från Fasalt, fint fallande, forsande
bäck.

Namn: Janne
Datum: 10 oktober 2006
Text: Ca 50 tranor passerade Skånes Fagerhult denna dag. Trevlig syn.
Namn: Nils Ove Lindman
Datum: 12 oktober
Text: Tranor drog lågt över Hjälmsjön, Ö Ringarp strax innan 18-tiden. Först en något
delad, stor plog på nästan 200 individer. Något därefter kom ytterligare ca 75 tranor. Pampigt. Och att få se dem komma så lågt. Undrar var de fann nattkvarter.
Namn: Janne
Datum: 12 oktober
Text: Inventering i Svinstorp. Några sånglärkor, 40-tal grågäss i plog, större ringduveflock, grönsiskeflock, berg- och bofinkar, kråkflock. Längre fägata sydost ut,
mestadels dold - från fd inägorna runt de två tätt liggande gårdarna, ut till utmarken. Kvarvarande mjökbonde, ca 30 kor. Raritet. Göran Nilsson. Rikligt med
gullpudror i fuktmark, intill och i fägatan. Småvänderot, humleblomster, alkärr.
Hagtornsbuskar bak Görans gård.
Namn: Cissela Olsson, Janne
Datum: 13 oktober 2006
Text: 140 tranor åt SV 17.50 över Västra Ringarp
Namn: Björn
Datum: 13 oktober 2006
Text: 150 tranor över Örkelljunga 17.45
Namn: Ferenc
Datum: 13 oktober 2006
Text: Inventering i Fasalt. Soligt, stilla väder. Lång, tjusig utsikt in i Halland. Ormvråksskruv på 20-tal fåglar. Ca 60 tranor i formation kring 12.30 tiden.
Namn: Janne
Datum: 14-15 oktober 2006
Text: Lillgården, Harbäckshult: nostalgiskådade från min gamla hemmalokal tillsammans med Viktoria och Ferenc. Sträcket var tämligen tamt, men på lördagen sågs
ca 200 tranor på mycket långt håll, ett 20-tal ormvråkar, 1 fjällvråk och 5 sparvhökar. Några dubbeltrastar och sånglärkor. På söndagen var det ännu mindre fågel i luften, men en steglits och två forsärlor värmde något lite.
Namn: Patric
Datum: 15 oktober 2006
Text: Kollade Värsjön på fm. Över norra änden låg dimma, så sjön gav inga obsar, men
korp, kungsfågel, mesar, nötväcka och finkar hördes eller visade sig. Södra änden
var dimfri och där fick jag ihop 7 vigg, 2 skäggdopping, 4 salskrake honf. 2 häger, 29 brunand, 73 storskrake, 2 storskarv, 4-5 stjärtmes samt hörde en svartmes.
Namn: Lennart
Datum: 15 oktober 2006
Text: Skådade en stund sittandes i Ljungaskog på em. Mycket dåligt eller nästan inget
sträck alls av småfågel. Dock en mycket vacker ad tornfalkshanne, som jagade

runt mig. En ensam sträckande steglits, och exempelvis endast en ängspiplärka.
Kollade Värsjön från badplatsen, inget att rapportera. Hade ej tid att kolla från
Sjöholmahållet. Två sångsvanar i dammen i Källstorp tillsammans med 3 honf
knipor.
Namn: Björn
Namn: Janne
Datum: 16 oktober 2006
Text: Inventering i Björnamossa. Granrisig fägata ned till vacker bokklädd bäckdalgång. Gärdsmygar provsjöng helt kort. Stenlavad f.d. åkerkant, fuktstråk med allåga fullpepprad med sidentickor. Märkliga läten från nötskrikor, som dom kan
luras! Nötväcka. Fina bokskogsområden, grannmarken full med yngre gran på
andra sidan inägegränsen. Sju lärkträd vid infarten till mindre gård. Grindbeslag,
gärdsgårdar, jordkällare och större ringduveflock. Granskogen på de fd åkrarna
helt nedstormade, lärkplanterade.
Namn: Janne
Datum: 17 oktober 2006
Text: En svartmes hördes strax innan lunchtid flitigt sjunga från en äldre granskog vid
Stora Lärkesholmssjön. Trattkantareller hittades - fast inte på mina vanliga ställen.
Namn: Eva
Datum: 17 oktober
Text: Assisterade Anders Eklöv från Lund när han biotopinventerade Pinnån uppströms
Hjälmsjön, till f.d. Sörsjön. En tjusig, i solen, på telefontråden sittande varfågel i
Ö Spång, f.d. skolhemmet. Två olika morkullor skrämdes upp i fuktskog längs
ån, V Spångsidan. Rikligt med brunstarrblad både nedströms och i själva Spinnerietområdet. Safsaplantan lyste med sin närvaro. Lång sträcka med steniga vallhögar från den tid då ån sänktes, Sörsjön urtappades (1920/30-talet?). Ljusrött
blommande stinknävor.
Namn: Janne
Datum: 17 oktober 2006
Text: Eftersom jag inte hann med att kolla Värsjön från Sjöholmahållet i söndags hittade jag hit denna tisdag istället. Ett antal brunänder låg i sjön 19 ex, 3 storskarvar,
7 honf knipor, dryga 50 storskrakar på långt håll.
Namn: Björn
Datum: 18 oktober 2006
Text: Efter förra vinterns fågelutfodring fick jag ett antal självsådda solrosor. Min dotter Josefin gav mej råd att, låt dem stå kvar efter blomning, till gagn för fåglar.
Nu har ja en flock på 12 grönfinkar, och en del talgoxar som plockar solrosfrö.
Även en större hackspett i träden på tomten, ekorren kommer och skrämmer den.
Namn: Sven
Datum: 18 oktober 2006
Text: En mycket fin och närkommen observation av en mindre hackspett i Turabyggets
villakvarterområde. En upplevelse!
Namn: Leif Tell (gm JJ)
Datum: 19 oktober 2006

Text: En mycket sen sädesärla uppehöll sig på röda torget i Örkelljunga.
Namn: Björn
Datum: 19 oktober 2006
Text: Inventering i Florshult (Fasalt), Hängandehult. Uppe på åsen har under decenniernas gång ofta åkrarna begranats. Vissa blåste ner i januaristormen 2005. Rikligt
med breda stengärdsgårdar, flitiga, envisa bönders verk. Sjungande svartmes,
flertal låtande korpar. Smådimmigt.
Namn: Janne
Datum: 22 oktober 2006
Text: Var liksom Björn vid Värsjön. Ungefär samma - 80 storskrake, ca 30 brunand, 14
vigg, 1 skäggdopping, 1 storskarv men också 1 honfärgad salskrake.
Namn: Patric
Datum: 22 oktober 2006
Text: En lång runda i Håleryds omr under em.25-30 ormvråkar sågs, 6 sparvhökar
kunde också ses flyga över nejden och vidare söderut. Mycket med rådjursspår på
rakbanan. Naturen visade verkligen upp sina vackra höstfärger, i den härligt
ljumma söndagseftermiddagen. Fattar inte att fåglarna vill lämna Sverige när det
är som vackrast. Men de tror väl att det är lika fint dit de flyttar, kanske är det så,
men jag tvivlar.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 22 oktober 2006
Text: Värsjön från Sjöholmahållet. Ca 90 storskrakar, 38 brunänder, 13 vigg, knipor,
där nu även hannar i fullständig fjäderdräkt kan ses, en spillkråka. Från badplatsen kunde 2 skäggdoppingar o en storskarv läggas till artlistan. I fredags, 9 mindre korsnäbbar i flock i Västra Ringarp.
Namn: Björn
Datum: 22 oktober 2006
Text: På förmiddagen hade visst flertalet rödhakar bestämt sig för att ägna en stund i
livet åt sång, höstsång. Nere vid idrottshallen sjöng minst två olika individer sina
porlande melodier... och uppe vid tennisbanorna i Hjälmsjö hördes kort därefter
ytterligare en! Vackert i den nätta söndagens milda väder.
Namn: Janne
Datum: 25 oktober 2006
Text: En trevlig snickarkväll i Åsljunga där det gjordes mesholkar för deras kommande
bestyr våren som kommer. Fåglarnas alltså. En kvinna och fyra män spikade, sågade, borrade o snackade framåt niotiden. Synd bara att inte fler kan ta sig tid till
denna gemenskap inomhus en höstkväll.
Namn: Björn
Datum: 25 oktober 2006
Text: Var ute i kväll dags att rensa hängrännor! Mellan 17.30 - 18.00 drog 3 flockar
tranor över Killhult cirkus 35-45 i varje. Alla höll samma kurs i sidled i förh. till
huset. Hög tid för dom, innan höststormarna sätter in.
Namn: Sven
Datum: 25 oktober 2006

Text:

Inventering i Florshult. 30-tal tranor drog över vid lunchtid. Enstaka sånglärkor.
En mycket ljus ormvråk, börringevråk. Fina partier invid betesmarker, vallåkrar
öster 24:an: mycket hasselbuskage, även slån, lindar i flertal (buketter vid bryn);
hel del skogsbingel; en del yviga, greniga ekar bak nerrivna gården. Även trevliga skogspartier västerut, sluttning, blandskogar med bok, ek, tall... sen mer endast bok. Mindre steningärdat område mitt i skogen, numera bokar mitt i. Vad
använts till? Ridhästrikt.
Namn: Janne
Datum: 26 oktober 2006
Text: Måste bestämt varit en blåhökshanne jag såg i Eket från bussen ca 17.30. Dök
mot något byte.
Namn: Patric

Datum: 28 oktober 2006
Text: Ca 200 grågäss har passerat över Ga Hallandsvägen idag i tre flockar på 100, 50
,50. 1 ex större hackspett visade sig och annat smått.
Namn: Lennart o Margit m.fl.
Datum: 28 oktober 2006
Text: Hjelmsjön, en skäggdopping. Jälla sjö, 2 sångsvanar. Värsjön fr Sjöholma, ca 90
storskrakar, 47 brunänder, 18 vigg, 2 storskarvar, 4 honf salskrakar, en häger, och
minsann en honf bergand.
Namn: Björn
Datum: 28 oktober 2006
Text: Var en runda vid Värsjön fr. Sjöholmahållet. Där var c:a 50 storskrakar, 20 talet
brunänder, vigg, 1 skäggdopping, 3 storskarvar. Dessutom passerade c:a 30 tranor sjön. Vid Lillgården ett 10 tal ormvråkar, 4 sparvhökar.
Namn: Ferenc
Datum: 29 oktober 2006
Text: Ca 300 grågäss har passerat över Örkelljunga under dagen. 2 älgar befinner sig
varje kväll vid äppleträden på Lillgården. Här hemma i Spång hoar o skriker
kattugglan nästan varje kväll.
Namn: Ferenc
Datum: 29 oktober 2006
Text: Första sidensvansen? ett ex flög över Röda Torg.
Namn: Björn
Datum: 29 oktober 2006
Text: Hjelmsjön, en skäggdopping. Jälla sjö, 2 sångsvanar. Värsjön fr Sjöholma, ca 90
storskrakar, 47 brunänder, 18 vigg, en honf bergand, 2 storskarvar, 4 honf salskrakar. Värsjön 3 nov. Berganden kvar, ca 50 brunänder, 4 storskarvar, 2 skäggdopp, 22 vigg, ca 40 storskrakar. Hjelmsjön, en skäggdopp. Värsjön 5 nov. Berganden kvar, en honf salskrake, en sothöna, endast några brunänder syntes bak en
större ö, 3 skäggdopp, ett fåtal storskrakar syntes i den gropiga sjön. En varfågel
på hygge mellan Slättsjö o Lärkesholm på Örkelljunga-sidan. Sidensvans, ett ex i
centrum den 29 okt.
Namn: Björn

Datum: 30 oktober 2006
Text: Spettade ner mitt markfasta fågelbord i lördags för att inte bli överraskad av frosten, samt fyllde på lite frö när jag ändå var i farten. Så tänkte jag mej få se lite
finkar och andra hungriga småfåglar. Men idag vid lunchtid var där endast svartvita matgäster, 14 st skator, varav jag samtidigt såg 12 st på marken. Fina fåglar,
men vad dom äter!! En sparvhök passerade också trädgården i fm. Och så vill jag
lära mej skilja på överflygande grå- och grönsiska!
Namn: Lennart
Datum: 30 oktober 2006
Text: Inventering Florshult/Lemmeshult. En härlig flock med 15-20 steglitser satt och
småsjöng i en lönn intill en fritidsbebodd gård i Florshult. Rester av äldre torp
just vid gränsen mellan byarna. Granskog, stormdrabbad. En tofsmes hördes från
lärkträd. Grönsiskflock. Kråkor, korp.
Namn: Janne
Datum: 31 oktober 2006
Text: Kanske sent omsider men efter datakrånglet ska man kanske ändå efterinskriva 1
varfågel och 1 fjällvråk i Lemmeshult. Någon dag efter drog ca 40 mindre gäss
förbi (prut/vitkindad).
Namn: Janne, Cissela Olsson
Datum: 5 november 2006
Text: Idag gick vi en sväng vid Åsljungaklinten, fin utsikt över nejden. Bergfink åt
bokollon, talgoxarna och en svartmes sjöng och en sparvhök drog förbi. Nötskrikorna hamstrade. Kändes nästan som vår i luften.
Namn: Josse och Jan
Datum: 9 november 2006
Text: Sedan sist har jag obsat en ringmärkt strömstare i Pinnån och ett 15-tal sidensvansar här hemmavid. Igår under en regning cykelrunda 2 sångsvan, 5 ormvråk,
1 ex trolig fjällvråk.
Namn: Lennart
Datum: 9 november 2006
Text: Fint väder o besök vid Värsjön. Ca 130 storskrakar, ca 40 brunänder, ca 20 vigg,
2 storskarvar, 3 skäggdopp, en sothöna, en honf salskrake, knipor, 30 kanadagäss,
2 spillkråkor.
Namn: Björn
Datum: 11 november
Text: 7 personer, varav två Helsingborgare (Eva och Bengt Hertzman gladde oss) genomvandrade en knappt fem timmar lång Värsjöruntexkursion. Regnet var ganska ihållande, men dock tolerabelt. Började vid Osbäckens begynnelse, vandrade
över Hästhagen, klockpyrolalokal strax innan Slättsjö tar för sig av en del av
sjön. Ute i vattnet uppskrämdes efterhand en del storskrakar. Lyfte redan på
ganska långt håll. Flera storskarvar syntes till. Även vigg, knipor. Två sångsvanar. Skådandet efter fågel blev väl något lamt på grund av regnet och enveten kikardimma. Vi tog vägen förbi Sjöholmas stormgranshyggen och tvärade sen ut
över mossen vid Linhultet. De fina knäckta, grova bokstammarna passerades,
klotpyrolalokalen längs skogsvägen var nu minst talat dominant. Glömde nämna
en vackert sjungande mindre korsnäbb. Tjusigt värre i den tysta omgivningen.

Sista timmens vandring längs norra delen av sjön tangerade Värsjö bys kulturlandskap. En glada vinglade fram i sjökanten. En vandring att komma ihåg, regnig, något kylsam och med bara två fikapauser så kan man tro det blev småmulna
miner. Men inte så inte!
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 12 november 2006
Text: Hade tänkt vara med på Värsjönexkursionen, men glömde alldeles bort det. Åkte
liksom Josefin, Jan och Sven en sväng dit idag istället. Från Sjöholmasidan noterades 2 skäggdopping, 7 storskarv, 14 vigg, ca 10 brunand och 250 storskrake.
Från badplatsen 1 skäggdopping, 2 storskarv, 10 storskrake och 1 salskrake.
Hade precis som exkursionsgänget igår sjungande mindre korsnäbb. Sjöng både
sittande och i flykt. Minst 6 st sammanlagt.
Namn: Patric
Datum: 12 november 2006
Text: Idag körde vi en sväng för att kolla vad som fanns i Värsjön såhär års. Vi stannade vid badplatsen och därifrån såg vi: 2 kniphanar, 1 kniphona, 1 storskarv, 1
gråhäger, 1 skäggdopping och vad vi uppskattade, ca 200 storskrakar, på långt
håll. I träden runt omkring oss kom några stjärtmesar, talgoxar och kungsfåglar
på besök. Vi tog även en runda till Fedingesjön, flygfältet, men inget annat än 1
kråka syntes till! Igår såg vi dock en del sångsvanar vid Gälla, där vattnet svämmat över. En del fåglar har börjat komma till fågelborden, nu är det dax att börja
mata! Grönfink, grönsiska, större hackspett, mesar och nötskrikor finns i Fagerhult och Åsljunga. I Kristianstad har vi lite andra arter som havsörn, snösparv,
vinterhämpling, blå kärrhök och pilgrimsfalk, dock ej vid fågelbordet! Vill ni ha
en guidad tur?
Namn: Josefin, Jan och Sven
Datum: 13 november 2006
Text: En innanför väggarna upplevelse kring 15-snåret hemma i stugan nära Hjälmsjön
i Ö Ringarp. MÄNGDER med bergfinkar kom i svepande, breda flygformationer
strykande tätt inpå stugan, drog förbi, gick ner och leta bokollon, flög vidare, avlösta av ständigt nya... Pågick i flera minuter. Svårt räkna, uppskatta. Åtskilliga
tusen i varje fall. En halvtimme senare kom delar av gänget (eller nytt) åter in
och landade nu mer bokstavligt överallt under bokarna vid stugan. Kunde inte
hitta en enda bofink, måste ha totaldominerats av bergfinkar, helt klart! Visst var
det mäktigt! Och smålåtandet från fåglar, vingar...
Namn: Janne
Datum: 14 november 2006
Text: Knölsvan, 3ex sträckte åt söder över Örkelljunga. Den 10:e, 7 gråsiskor över
centrum.
Namn: Björn
Datum: 14 november 2006
Text: Jag hann räkna till 19 sidensvansar invid dammen på Högkullen. Lite varstans ser
man dessa stora hopar med bergfinkar komma vällande fram. Häftigt, de ser ut
och ha det kul.
Namn: Ferenc
Datum: 14 november 2006

Text:

Måste upprepa mig. Rapport sydöstra sidan av Hjälmsjön. Vid 8-snåret på morgonen kom så åter denna framvällande, böljande långorm till bergfinkar smygande tätt kring trädhöjd... Såg aldrig "fronten", men satt i bilen i ca 4 minuter innan
sällskapet småtyst, diskret letat sig bort till dagens kalasande bokskogar. Undrar
var de övernattat. Antal, tja... vet ju inte hur lång framdelen av kolonnen, som
passerat innan jag just stannat med bilen, var... men nog var det minst 50.000 finkar, kanske 100.000. Kanske löjligt med gissande uppskattningar.
Namn: Janne

Datum: 16 november 2006
Text: Fint väder, 11 plusgrader, solsken, då hinner man snabbt upp till Värsjön efter
jobbet. Ca 150 storskrakar, ca 60 brunänder, ca 20 vigg, ca 10 knipor, 3 skäggdoppingar, 4 storskarvar, korpar i luften.
Namn: Björn
Datum: 18 november 2006
Text: Promenad Mörkahult – Lemmeshult – Håleryd - Harbäckshult. En överflygande
mindre korsnäbb i Mörkahult en sj vid Hålerydssjön. Några nötskrikor. Väldigt
fågelfattigt m.a.o. Först vid Lillgården fanns det några fåglar att tala om. Där
kunde räknas ormvråk 2 ex, glada 1 ex, gröngöling 1 ex, varfågel 1 ex, kråka 20tal ex, björktrast ca 100 ex, stenknäck 2 ex och grönsiska minst 100 ex.
Namn: Patric
Datum: 19 november 2006
Text: Köphultasjön: grågås 2 ex. Flygfältet, Skånes Fagerhult: 5 mindre korsnäbbar
flög över, samtliga sjöng i flykten. Värsjön: storskarv 4 ex, skäggdopping 3 ex,
sångsvan 1 ex, vigg 14 ex ex, brunand 62 ex, knipa 10 ex, storskrake 250 ex,
salskrake 1 hane, 2 honor. Höjaholm: varfågel 1 ex.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 22 november 2006
Text: Har sett o förundrats av denna Jätteflock av finkar. Dom har passerat Sjöstugan i
Hjälmsjövik, många gånger sen. veck.
Namn: Sven
Datum: 26 november 2006
Text: En liten promenad vid Håleryd - Lillgården. Fint väder men fågelfattigt. Ormvråk
2 ex, sparvhök 1 ex, grönsiskor 15 ex, varfågel 1 ex, samt några kajor var vad
som sågs.
Namn: Ferenc, Viktoria o Peter
Datum: 28 november 2006
Text: 1ex steglits Spångabäckens fiskodling.kl.15.00
Namn: Ferenc
Datum: 2 december 2006
Text: Värsjön fr Sjöholma. Ca 50 storskrakar, 2 salskrakhonor, 53 brunänder, 7 vigg,
ca 10 knipor, 5 storskarvar. Tyst i skogen denna milda, regniga dag.
Namn: Björn
Datum: 10 december 2006

Text:

En förmiddagstur om Lärkesholm Åsljunga bjöd på 8 gråsiska, 25-tal ringduva,
många nötskrika, korp, 100-tal bergfink, grönsiska, 3 gröngöling, ormvråk, 11
sångsvan i Jälla sjö, samt mesar, finkar, nötväcka och kråkfåglar.
Namn: Lennart
Datum: 10 december 2006
Text: Värsjön fr Sjöholma. Vigg ca 20 ex, ca 330 storskrakar (rekordantal tror jag), 7
storskarvar, en överflygande grågås, 5 skäggdoppingar, 59 brunänder, 7 salskrakar varav 3 hannar, några överflygande gråsiskor, 2-3 mindre korsnäbbar.
Namn: Björn
Datum: 10 december 2006
Text: Kort tur till Flinka sjö med kamera och handkikare. Sjön tom, men på åkrarna 7
grågäss. Ett femtiotal björktrastar, några domherrar, en liten stjärtmesflock och
en ormvråk var annat som noterades. Laddade upp några bilder. Klicka på länken
Galleri.
Namn: Patric
Datum: 10 december 2006
Text: Mindre korsnäbb 2 ex överflygande. Kattuggla, både hona och hane kunde höras
vid midnatt. Skogen.
Namn: Tony
Datum: 10-11 december 2006
Text: Kattuggla, 2st kunde höras Västra Spång mellan 23.00-00.30. Har gjort av med
30kg solrosfrön redan till fågelmatningen. Dyrt men trevligt nöje.
Namn: Ferenc
Datum: 11 december 2006
Text: kattuggla hoade igår...
Namn: Janne
Datum: 17 december 2006
Text: Tja... vi hade även violticka, broskkrös, vårtkrös, styvskinn, svavelgul slöjskivling, grönmussling, skogsrödhätting, kastanjespröding, klyvblad, vinterticka,
raggskinn m.fl. Några fåglar även från Skogen: Sidensvans 1 ex, gröngöling 1 ex,
st. hackspett 2 ex, mindre korsnäbb 2, kattuggla 1.
Namn: Tony
Datum: 17 december
Text: En liten runda i kommunen bjöd bl.a. på purpurskinn, blödskinn och broskboll.
Kanske talgsvamp. Fler kommer jag inte ihåg namnet på, men Tony får väl fylla
på artlistan... Gråsiska, några korsnäbbar. Möjligen en större i Smedhult. 1 storskarv i Fedingesjön och minst fyra i Värsjön. I Värsjön också 15-20 vigg, några
brunänder, minst 100 storskrake och 4 salskrake. Vi var endast försedda med
handkikare så det blev inget noggrant räknande.
Namn: Patric & Tony
Datum: 18 december 2006
Text: Dagens obs. vid fågelmatning och intill Mest talgoxar, blåmes, nötväcka, skator,
kråkor, starar. Större hackspett i ett träd på tomten, ofta på besök. Även 2 ekorrar
äter ur fågelmaten solrosfrö. Sparvhöken gjorde ett försök att ta en, missa idag.
Namn: Sven

Datum: 19 december 2006
Text: En ovanlig syn i Fedingen, i eftermiddag vid trollnabben ett svanpar, ej sett tidigare. För övrigt, storskrakar, änder.
Namn: Sven
Datum: 22 december 2006
Text: Flinkasjökoll i em. gav så mycket som 6 arter. Inte dåligt vid denna tid på året. 6
ex sångsvan, 9 ex grågås, 1 ex storskarv, 1 ex gråhäger, ca 12 ex gräsand och 1
par knipa. Och i snåren en "raspande" rödhake. I övrigt på rundan, gulsparv i
Grytåsa, flera ormvråkar, 60-tal grönfink i V Flinka. Igår var årets längsta dag, så
nu går vi mot ljusare tider. Härligt!
Namn: Lennart
Datum: 22 december 2006
Text: Spanade av Värsjön. Såg inte många storskrakar, kanske 20 st, men de var väl
förmodligen där någonstans. 3 storskarvar, 3 skäggdoppingar, 55 brunänder, 17
viggar, 5 salskrakar, ca 10 mindre korsnäbb. Hade sedan en enorm bergfinksflock
i Krångelbygget. Mycket svårt att uppskatta antalet, men jag håller det inte för
otroligt att det handlade om 100 000 fåglar. De rörde sig runt i bokskogen i täta
grupper och ibland när flera tusentals fåglar lyfte samtidigt blev det riktigt volymstarkt. Otroligt häftigt! Kunde inte hitta en enda bofink i flocken.
Namn: Patric
Datum: 25 december 2006
Text: Värsjön på middagen fr Sjöholmasidan. Brunand 63 ex, minst 7 vigg, 4 salskrakar, 2 storskarvar, 4 skäggdoppingar, storskrakarna spridda i sjön, såg ca 15 ex, 2
överflygande gråsiskor, en gärdsmyg i strandkanten, korp i luften. Lärkesholmssjön, 6 sångsvanar. Hjelmsjön, 24 sångsvanar, en knölsvan, en storskrakhanne, 3
kanadagäss. I Ekholm, mindre korsnäbb, i alla fall 2 ex.
Namn: Björn
Datum: 25 december 2006
Text: Härlig morgon, klarblå himmel och massor av fågel i rörelse. Bergfink, grönfink,
grönsiska, gulsparv, domherre, stenknäck 1 ex. Kajorna parningsleker på uthusets
skorsten. Honan (tror jag) vibrerar hela tiden med stjärten, och de dansar runt
skorstenskanten. Vårkänslor där alltså. Kanske inte helt lyckat om de får ungar
för tidigt.
Namn: Tony
Datum: 26 december 2006
Text: 2 ex kattugglor håller i gång här i Västra Spång i kväll (20.15)
Namn: Ferenc
Datum: 26 december 2006
Text: Glöm ej utflykten till Hallands Väderö på annandagen - där vi strosar tillsammans med många andra... Samåkning ca 08.45 från Gestis. Eller kör direkt till
Torekov. Båten lär gå ca 10.00. Välkomna!
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 26 december 2006
Namn: Jesper Linell

Text:

En blå kärrhök (juv) vid Åsljungapallens timmerlager i Höjaholm. Mycket överraskande på en annars fågelfri dag.
Datum: 26 december 2006
Namn: Patric
Text: Kort om exkursionen till Hallands Väderö: endast 4 deltagare från ÖN, men full
båt och ca 150 personer totalt. Gråmulet väder och bara ca 3 timmar på ön. Lite
för kort tur för att gå runt hela ön. Bl.a. Ferenc och jag satsade på fågelskådning
och norra delen av ön. Arter som sågs var bl.a. smålom, toppskarv, havssula,
stormfågel, tretåig mås, storlabb, sillgrissla och tobisgrissla. Andra observerade
också bredstjärtad labb och skärsnäppa. På vägen hem stannade vi till i Lervik
där vi bl.a. noterade en flock med 25 snösparvar.
Datum: 27 december 2006
Text: Gråsiskor, blåmes i hemtrakten, annars blandat knepigt veder och ärligt talat
ganska snöfattigt. Valde själv bort Väderön, men det var visst en välbesökt båt
och ö som äntrades på annandagen.
Namn: Janne Johansson
Datum: 27 december 2006
Text: Hjelmsjön i em. 1 ex rastande storskrake och ett par knipa. Vid mammas vik 10
ex stjärtmes.
Namn: Lennart
Datum: 30 december 2006
Text: Påbörjade en ny vinterfågeltaxeringsrunda – Lönsjöholm - Långalts Myr - Karsatorp. Fick tyvärr avbryta efter 12 räkningspunkter p.g.a. regn som jag inte var
klädd för... Dessutom var det svårt att höra fåglarna i blåsten. Inget speciellt, men
några mesar och bergfink hördes vid de flesta stoppen. Spillkråka vid ett stopp
och en ropande/varnande duvhök vid ett. Eller det måste varit duvhök, kunde inte
få det till något annat. Men de borde ju verkligen inte låta vid den här årstiden?
Mellan två stopp skrämde jag upp en tjäderhöna vilket var roligt. Inte haft så
många tjädrar i år och om jag inte minns fel så har jag inte sett en enda höna.
Namn: Patric
Datum: 30 december 2006
Text: Johan och undertecknad var vid Värsjön. Kanadagås 3 ex, 54 brunänder, 26 vigg,
3 salskrakar varav 2 hannar, 4 skäggdoppingar, 3 storskarvar, drygt 40 storskrakar, ca 15 knipor. Den 28 dec. hade Johan o Susanne 12 stjärtmesar sittandes på
samma talgboll vid fågelbordet hemmavid.
Namn: Björn o Johan
Datum: 31 december 2006
Text: Gick denna nyårsafton en runda på de öppna fälten/åkrarna i Grytåsa - Ljungaskog. Mycket kråkfågel, inkluderat 2 råkor, 2 gråsiskor i ett ogräsbestånd, överflygande grönsiskor, en flock på ca 100 björktrastar, en ormvråk. Det var väl det
viktigaste, men Gott Nytt År alla läsare. Föresten, nu segrade Patric igen, en före
mig.
Namn: Björn

