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Datum: 1 januari 2007
Text: I ett riktigt busväder besökte jag åter bl. a. Värsjön. Hård blåst, stundtals regn gjorde det
inte helt lätt att skåda. Men i alla fall detta. All fågel låg på läsidan vid Linhultet. Ca 50
brunänder, ca 20 storskrakar, ca 20 vigg, en storskarv, en skäggdopping, ca 10 knipor, 2
sångsvanar, 2 överflygande mindre korsnäbbar, ett 10-tal grönsiskor, 2 korpar. På hygge
mellan Lärkesholm o Slättsjö, en varfågel. Jälla sjö, 4 sångsvanar.
Namn: Björn
Datum: 1 januari 2007
Text: En kattuggla hoade i vår eller grannen Göstas trädgård i helgen. Är det inte lite tidigt? Det
lät vårigt i alla fall. God fortsättning på er alla
Namn: Birgit o Pär
Datum: 1 januari 2007
Text: Liksom Björn var vi ute i busvädret. Nytt år och nya årskryss i kommunen att jaga... Vi
noterade ungefär samma arter och antal i Värsjön: storskarv 2 ex, skäggdopping 2 ex,
sångsvan 2 ex, grågås 2 ex, brunand ca 50 ex, vigg ca 15 ex, storskrake ca 20 ex, salskrake 3 ex. I Jälla sjö däremot 15 sångsvanar. Besökte flera mosskanter för att försöka få in
tjäder redan 1 januari men kammade noll. Relativt färsk spillning på 3 olika lokaler. Igår
hade vid dock en höna på samma lokal som jag stötte en 30 dec. Troligtvis samma fågel.
Totalt noterades 34 arter.
Namn: Patric & Ferenc
Datum: 2 januari 2007
Text: Man kan höra kattugglan i stort sett året runt, men det att han "hoar" nu är nog lite vårkänningar. Uppe på Ringåsen hördes hannen redan kl. 17.30. denna kväll.
Namn: Björn
Datum: 2 januari 2007
Text: Några observationer utanför kommunen: Rönnen: svarthakedopping 1 ex, bläsgås 2 ex,
gravand 2 ex. Stenkrossen: svarthakedopping minst 5 ex. På ett fält mellan Jonstorp och
Mjöhult jagade inte mindre än 4 blåhökar, 3 honfärgade och en hane. Tog några ganska
fina bilder. Vid Stureholm en ung havsörn. Kattvik: havssula 10-tal ex, stormfågel 1 ex,
tretåig mås 5 ex, storlabb 2 ex. Båstad hamn: alkekung 2 ex, svartkråka x gråkråka 1 ex.
Alkekungarna har tydligen varit stationära där ett tag så de som vill se denna lilla alka så
kanske chansen finns ett tag till.
Namn: Patric
Datum: 5 januari 2007
Text: Hemmatraskande, i Ringarp. Några "övervintrare" i form av mesar och gärdsmyg låtar när
jag snubblar ut ur stugan. Uppe vid kalhygget och stormens härjningar markerar några
korsnäbbar att deras livsträd decimerats. Men de kan ju vara lugna, många nya granar spirar i vårt avlånga land. Stegade vidare till Grisavad... nu en spillra blott belägen intill motorvägen. Nötskrikorna höll sig på avstånd.
Namn: Janne
Datum: 5 januari 2007

Text:

Vinterfågelräkning i Lönsjöholm, Vemmentorp. Mindre korsnäbb var en av de vanligaste
fåglarna idag. De kom med på 9 av 20 räkningspunkter. Vid flera tillfällen kunde jag njuta
av fantastisk sång av dessa fåglar, både under flykt och från grantopp. Vid ett tillfälle var
honan den mest aktiva sångaren. Nötskrika var också betydligt talrikare än vanligt så här
års. Inga sensationer upptäcktes, men det var mycket fågel, vilket är roligt när man gör en
sån inventering. 4 stjärtmesar, 1 sparvhök, 6 grågäss, 2 stenknäck hamnade i protokollet.
20 ringduvor, 25 björktrastar och 2 gärdsmygar hamnade utanför räkningen.
Namn: Tony
Datum: 6 januari 2007
Text:
Vinterfågeltaxering på min "Flinkasjörutt". Inget uppseende väckande i obsväg, men liksom Tony hade jag mindre korsnäbb på 9 av 20 punkter. Även sång i flykten av dessa tidiga häckfåglar. Det finns nog gott om föda för dem, kottar i massor. Fick "bara" ihop 22
arter trots en så mild "vinter". Saknade bl. a. kaja!, rödhake, talltita, korp!, hade ringduva,
knipa utanför stoppen.
Namn: Björn
Datum: 7 januari 2007
Text: Vandring på grusvägen i Östra Ringarp. Sjungande talgoxe, ringduvor hörs, ropande
gröngöling. Även nötväckan "tvittade" febrilt, blåmesvarningar, svartmes... Känns nästan
som mars-april, men kanske kylan kan smyga sig längre söderut inom närmsta veckan,
veckorna...
Namn: Janne
Datum: 6 januari 2007
Text: God fortsättning alla Obs-läsare! Man ska visst börja årets obsning vid Värsjön! Jag kom
dit idag. Mest fågel i söder och jag noterade 7 knipa, 16 storskrake, 6 storskarv, 48 brunand, 25 vigg, 1 skäggdopping, 2 salskrake, samt 2 korp och 1 m.korsnäbb. På hemväg
räknade jag till 26 sångsvan i Jälla sjö.
Namn: Lennart
Datum: 7 januari 2007
Text: Stjärtmesbesök på en talgboll vid fågelbordet liksom igår, ca 10 fåglar, även 3 stenknäckar idag, som brukar besöka fågelbordet varje dag. Värsjön. Ca 50 brunänder, ca 10 vigg, 2
storskarvar, 4 salskrakar varav 3 hannar, knipor, storskrakar spridda i sjön. Jälla sjö, ca 20
sångsvanar.
Namn: Björn
Datum: 7 januari 2007
Text: En storskrak (hane) i Fiskedammen vid Högkullen.
Namn: Zigge
Datum: 9 januari 2007
Text: Hägerkolonin innan Fjällrammsjön, belägen i granskog, blev väl decimerad (själva skogen) i samband med stormen för två år sen. Nu har det ytterligare avverkats, stammar
borttransporteras just nu... Hos oss har det ofta varit i granskog som eventuella hägerkolonier etablerat sig. På andra håll kan ju bokskogar duga mer än bra (exv. i Blekinge). Å
andra sidan finns väl ingen kunskap om existerande kolonier i vår egen kommun för närvarande?! Om någon vet så hör gärna av sig.
Namn: Janne

Datum: 10 januari 2007
Text: 1ex fasan Örkelljunga reningsverk. 52ex sångsvan Jälla sjö, fm.
Namn: Ferenc
Datum: 10 januari 2007
Text: En 3 timmars runda i n.delen av kommunen för att försöka hitta tjäder, och vid den 3:e
mossen lyckades det. Den som blev räddast var jag då hon flög upp bara 5 meter framför
mig. ( tack Patric för tips om var man ska leta). I övrigt i regnet 1ex st. hackspett, 20ex
ringduva, 25ex björktrast, m korsnäbbar på flera ställen. Ett par meståg men utan den jag
helst ville se, nämligen stjärtmes. Sen hördes det en del fågel som jag ännu inte kan klara
av att namnge. 1 älgko 50m ifrån mig på den ena mossen.
Namn: Ferenc
Datum: 11 januari 2007
Text: 1ex Varfågel, 1ex forsärla bägge på Håleryd. Forsärlan har varit runt omkring stallen då o
då hela dec och även nu i januari.
Namn: Viktoria (gm FP)
Datum: 13 januari 2007
Text: Ja, ett besök vid Värsjön får det bli åtminstone en gång per vecka nu när det är öppet vatten i januari. Och, solen skiner också! Drygt 60 brunänder, ca 25 vigg, 6 salskrakar varav
4 hannar, en skäggdopping, minst 8 storskarvar, ca 20 storskrakar, 2 kanadagäss. Pulsade
sedan en sväng vid och på Stens myr, pulsade då i vatten och ej i snö alltså. Var bland annat ute vid gylen som låg tyst och öde. Vandrade över fjolårsstänglar av klockljung o myrliljor i mängd. Skrämde upp en orrhöna vid två tillfällen, kan ha varit samma fågel, annars
inget.
Namn: Björn
Datum: 15 januari 2007
Text: Stormens härjningar gjorde att jag "fick" en extra obs-dag. Tog mej till Flinka sjö och där
fanns 2 sångsvan, 9 grågås, 10-tal gräsand, 3 gråhäger, 1 storskarv. På väg dit 1 mindre
korsnäbb och 1 större hackspett uppe på åsen och på väg tillbaka gick minst 50 björktrast
på den plöjda åkern andra sidan bäcken. Ytterligare ett par hundra trastar rastade på översvämningsytor vid Grytåsa.
Namn: Lennart
Datum: 15 januari 2007
Text: Visst ser man på flera håll hur hasselns hanhängen sträckt på sig, pollen sprids.... Och
allergiker kan känna sig förföljda redan i tidig januari. Fast just hasseln brukar ju med
buskindivider belägna på lugna, soliga ställen tjuvstarta våren även under relativt korta
varmperioder mitt i en kallare vintermånad. Jo, floragruppen hade sin redovisning i torsdags, den 11:e, på Utbildningscentrum. Zigge gav en vidare inblick i kommunens växtliv,
Perry visade mycket vackra digitalbilder och jag eftersnackade något. Av någon anledning
blev besökssiffran så låg som 7 pers, inklusive uppräknade tre.
Namn: Janne
Datum: 19 januari 2007
Text: En snabb koll av Värsjön inför morgondagens "vinterfågelsafari". Brunänderna var där, ca
40 ex, ca 10 vigg, en skäggdopping, en kanadagås, två salskrakar, ett par mindre korsnäbbar vid badplatsen där hannen sjöng vackert.
Namn: Björn

Datum: 20 januari 2007
Text: Trots det miserabla vädret deltog vi i SkOF:s vinterfågelsafari. Skådade bara i kommunen
och fick totalt ihop 38 arter. När det snöade som värst på förmiddagen gjorde vi en riktigt
rolig och anmärkningsvärd observation. På ett hygge uppe i Skånes Fagerhult sågs en
snöklädd tjädertupp gå och knipsa av toppskotten på granplantor! För det första brukar
tjädermöten bli korta. Att upptäcka en tjäder innan den upptäcker en själv hör till ovanligheterna. Ibland kan det löna sig att ge sig ut i dåligt väder! För det andra har ingen av oss
hört talas om att tjäder äter gran. Svårt att se något i Värsjön, men vi fick åtminstone observationer av skäggdopping, storskarv, vigg, knipa, storskrake och salskrake. När snöandet gått över i regn fick vi från fågeltornet vid Flinka sjö en riktigt fin observation av en
duvhökshona. I sjön fanns annars bara en flock gräsänder. I Nissakäll flög 6 mindre korsnäbbar över oss och vid busstationen i Örkelljunga satt 5 sidensvansar. Vi valde att inte
åka ner till middagen på Backagården i Höör p.g.a. vädret, så vi vet inget om hur vårt resultat (53 % av kommunindex) står sig i jämförelse med andra lags. Kommer väl upp på
SkOF:s hemsida så småningom.
Namn: Patric, Björn, Tony
Datum: 22 januari 2007
Text: Hej alla! Mellan den 26-29 januari har Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, ett arrangemang där alla som har fågelmatning vid fågelbord kan hjälpa till att räkna fåglar. Arrangemanget kallas "Vinterfåglar inpå knuten" och den som vill vara med kan läsa mer på
SOF:s hemsida. Man behöver inte vara proffs på fåglar, så lägg några timmar dessa dagar
och rapportera på SOF.s hemsida! Väl mött!
Namn: Josefin
Datum: 26-29 januari 2007
Text: SOF:s fågelbordsräkning gav hos mig 16 arter vilket kunde varit mer tycker jag. Koltrast
5, talgoxe 8, blåmes 10, bergfink 40, bofink 6, grönfink 4, pilfink 1, grönsiska 2, nötväcka
2, entita 1, rödhake 1, gulsparv 3, domherre 3, stenknäck 4, nötskrika 3, skata 6.
Namn: Björn
Datum: 27 januari 2007
Text: Lördagsexkursion ut till Skälderviken och kulturmarkerna sydväst därom. 6 personer,
strålande solsken, minusgrader, något kylig vind. Rönnen och KOF-arnas stuga. Gammal
havsörn drog oväntat, på låg höjd, över våra huvuden. Många gräsänder tog till vingarna,
men gick strax ned igen. Bläsandhanne, småskrakar, några ejdrar, knipor, skarvar, vitfågel. Inne i viken hittades en gravand och på sand-musselreveln rörde sig ett 15-tal storspovar i ganska makligt tempo. Markanta vågor försvårade skådandet ut mot öppna "havet". Mötte WSP-gäng som personalskådade... haft fyra havsörnar uppe samtidigt vid
Sandön. Vid vårt korta stopp syntes inga. Drog oss bilandes i lugnt tempo runt i markerna
kring Rögle, Hasslarp, Svedberga, Lönhult. I Rögle en del vigg och sothöns. Mycket sparsamt med gäss och rovfågel. Dock glada, Börringevråk, fjällvråk, tornfalk. På ett fält ca
100 sångsvanar, än fler kanadagäss, enstaka grå/säd... långt håll. Sista fikat intogs vid
Rössjöns västsida. Ett tjugotal ytterst orädda sångsvanar. Ingen is. Trevlig, solsam dag.
Namn: ÖN (JJ)
Datum: 29-30 januari 2007
Text: Kattugglorna har hållit konsert hemma i Spång nu 2 kvällar i rad, med den dumma starttiden 23.30. De är nära för den ena kvällen vaknade jag av dom. Hoppas de snart lägger om
dygnsrytmen och börjar med sitt hoande ett par timmar tidigare.
Namn: Ferenc

Datum: 30 januari 2007
Text: Var ute på en kvällspromenad i går kväll mellan 21:15-22:00 uppåt Kyrkolycke, just för
att få höra kattuggla hoa och jag fick napp. Sedan kunde jag sova gott.
Namn: Lennart
Datum: 31 januari 2007
Text: 62ex sångsvan Jälla sjö 11 tiden idag. Min fågelbordsräkning gav mig 12 arter. St. hackspett 1, koltrast 4, entita 2, svartmes 4, talgoxe 6, nötväcka 1, skata 2, bofink 12, bergfink
ca 40, grönfink 10, domherre 2, stenknäck 3.
Namn: Ferenc
Datum: 3 februari 2007
Text: Förmiddagstimma vid Flinka sjö i bästa tänkbara väder. Möttes av fin korsnäbbsång redan
när jag gick av bilen och innan jag såg sjön hördes sångsvanarnas rop. 22 arter under en
dryg timma. 3 sångsvan, 4 grågås, 2 storskrake hane, knippar, 30 gräsand, 4 stjärtmes,
gröngöling, större ha, talgoxe, blåmes, entita, nötväcka, kungsfågel, gärdsmyg, trädkrypare, björktrast, ormvråk, ringduva, skata, gråhäger, korp.
Namn: Lennart
Datum: 3 februari
Text: En kungsörn iakttogs under ca 5 min kring Vanås, förbi Åsljunga norrut. Spännande obs.
Namn: Nisse Lindman (gm JJ)
Datum: 4 februari 2007
Text:
En tretimmars runda i kommunen. Först Flinka sjö o där sågs bl.a. gröngöling 1ex, sångsvan 2ex, grågås 4ex, gräsänder 30ex ormvråk 2ex. Sedan Grytåsa där fanns c:a 75 björktrastar. Avslutade med Lill-gården där en sparvhök jagade ett 50 tal tättingar jag ej kan
artbestämma. Under rundan sågs 13 ormvråkar.
Namn: Ferenc
Datum: 6 februari 2007
Text: Nu på morgonen, strax efter kl 8, sågs en tornfalk från bussen vid Sånnestorp.
Namn: Patric
Datum: 8 februari 2007
Text: Årsmöte avhållet i Utbildningscentrums fina lokal. Ett 20-tal närvarande. Patric, just omvald ordförande för föreningen, visade och berättade därefter om sin vistelse i Svalbard på
1990-talet. Mycket sevärt och hörvärt!
Namn: ÖN (JJ)
Datum: 9 februari 2007
Text: Gröngöling vårropade till nere vid David-Anders. Utmärkning av träd som ska bortgallras
ut med cykelstigen intill ån gjordes tillsammans med Kristian Svärd på tekniska. Förhoppningsvis utvecklas bättre kronor på de kvarlämnade träden. Gräs och bostäder ska
snart projekteras fram på marken intill. Träden, mest alar, intill själva åfåran ska inte röras
alls... Förhoppningsvis.
Namn: Janne
Datum: 10 februari 2007
Text: En härlig dag för att vara ute i naturen. Börjare med 1ex sparvhök hemma i V. Spång på
f.m. . Sedan bar det av till Flåssmyr på en 3 timmars runda där. Jag tänkte kunde PC hitta

en hökuggla där 2006 skulle jag väl kunna hitta en 2007, men det blev bara ett önsketänkande. Där var ganska tomt på fågel 2ex entitor, 2ex mindre korsnäbb, 1ex varfågel, samt
1ex av rovfågel jag ej klarar av att artbestämma. Sedan Jälla sjö 96ex sångsvan, 40ex
gräsand, 10ex grågås. Ett kort besök på Lill-gården gav bl.a 2ex stjärtmes. På väg hem ett
hundra tal gräsänder på iskanten Hjelmsjön.
Namn: Ferenc
Datum: 10 feb
Text: Har en stor tall på min skogstomt, ca 6m knäcktes vid Gudrunstormen. Tänkte fälla men
lät den stå. Nu är den ett tillhåll för 2 större hackspett. Annars har ja vid fågelbord, 4 st.
matställen. Stenknäck 5. Nötväcka 6. Rödhake 3. Koltrast 5. Skata 9. Kråka 7. Grönfink 3
Domherre 12. En sparvhök landa på altanen, missa bytet men tog en förra veck. Passera
bruksdammen 7-2 en häger satt mitt i på en sten och vänta på byte. Hjelmsjövik 6-2 Storskarv 2 st. Änder vid Pinnåns utlopp 23 st.
Namn: Sven S. Killhult.
Datum: 11 februari 2007
Text: Var också jag o kollade orrkojan i Smörmyr, på eftermiddagen. Gick runt hela torvbrytningsplatsen, inga uppskrämda orrar och nästan inga andra fåglar heller. Mesar och domherrar vid Tores, skator, kråkor, någon kungsfågel.
Namn: Björn
Datum: 11 februari 2007
Text: Vandrade ner till orrkojan i Smörmyr. Soligt, snålkall vind. 15-tal kråkor, några skator, 68 domherrar och en härmande, lurande nötskrika vid Tores ängar. Inga orrar på de torvbrutna fälten. Ibland for en "torvfylld" il fram över området. Ett par ormvråkar, en förbisjungande grönsiska, vindens läte i kringstående trädtoppar. Ändå en trevlig fika inne i
kojan, afrikakaffe, cigarr, minnen. Kojans pappbeklädda utsida var i stort ok, men småbitar borde inbötas på tre-fyra ställen. Något för Björn och undertecknad. Kanske. PS Inte
nämnt om en fin mindre hackspett-obs ,under längre fikatid, uppe vid Källstorp/Lilla Lärka igår, den 9/2; Även Eva var med på lördagens middagsvandring DS
Namn: Janne
Datum: 12 februari 2007
Text: Åter turkduvor i byn, 2 ex idag.
Namn: Björn
Datum: 15 februari 2007
Text: Efter första träffen med vårens fågelcirkelgrupp (12 personer och minst 3 till har anmält
sitt intresse!) så åkte Björn, Johan, Ferenc och undertecknad på en kort ugglelyssning.
Ingen pärluggla, men faktiskt en ropande hornuggla vid Tuvatorp. Tidigt! 2-3 kattugglor
hördes också.
Namn: Patric, Björn, Johan, Ferenc
Datum: 16 februari 2007
Text: Så har jag också hittat turkduvorna, 2 ex på Skogsvägen, samt några mer vanliga vid Bruket/Pinnån. 11 sångsvanar låg på Hjälmsjön och ett hundratal gräsand längs iskanterna.
Namn: Lennart
Datum: 16 februari 2007

Text:

Koll vid Pinnåområdet, motorsågning vid stig, spång. Talgoxsång, gärdsmygknatter. Mossor i flertal. Förresten ska just mossor, lavar och svampar inventeras mer noggrant under
innevarande år. I samband med satsningen på att göra området till ett kommunalt naturreservat. Resultatblänkare längre fram. Tony svarar för svamparna, i övrigt inhyrd expertis.
Namn: Janne
Datum: 16/17 februari 2007
Text: Var i Mattarp och jobba på fredag där kom minst 10000 bergfinkar, där fanns även 1ex
spillkråka. Nere vid reningsverket i Pinnån simmade en sothöna. Vid Norrelid fanns där
på lö 2ex turkduvor. En 1 timmes promenad vid Håleryd gav ett 10 tal arter, ca 25ex
björktrastar bl.a.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 17 februari 2007
Text: Hjelmsjön som var öppen, tomt på fågel. Jälla sjö, ca 60 sångsvanar, minst 5 grågäss,
gräsänder i mängd. Värsjön, som var öppen längs Värsjöby-sidan där den alltid går upp
först, 8 storskrakar, en knipa. Lärkesholmssjön, till hälften isbelagd, 12 sångsvanar.
Namn: Johan o Björn
Datum: 18 februari
Text: På cykel Flinka sjö runt. Feneologirekord för vår kommun? Troligen. Detta, en mycket
tidig trana vid sjön. Två sångsvanar, minst 34 grågäss, 2 hägrar, en spillkråka hördes, en
överflygande mindre korsnäbb, mm.
Namn: Björn
Datum: 18 februari 2007
Text: Pinnån mellan Engens och bruket 1ex strömstare, hoppade fint mellan stenarna framför
oss.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 20 februari 2007
Text: Sen eftermiddagstur Lönsjöholm/Långalt/Karsatorp i härligt väder. Några meståg, spillkråka, större hackspett, en del bergfinkar. På Skrikamyren färsk tjädertuppsspillning. En
liten tjäderkull hade setts i området förra hösten. Kul!
Namn: Patric
Datum: 20 februari 2007
Text: Flera hundratal bergfinkar våldgästade under några kvartar fågelbordets närmsta omgivning och bokmarken nästintill. Ett kryllande, sökande, flaxande, smålåtande. I ivern och
sidoförflyttningen törnade alltsomoftast någon av finkarna in i en närliggande fönsterruta.
En vardaglig, icke helt ovanlig syn när vintern småklappar på dörren. I våra bokträdsmarker. Flertalet av mesarna höll sig på ett diskretare avstånd. För en stund.
Namn: Janne
Datum: 22 februari 2007
Text: Lite skådning genom köksfönstret nu på em. Blåmes, talgoxe, svartmes, entita, 4ex stjärtmes, grönfink, 1ex st. hackspett, nötväcka, koltrast, 3ex domherre, c:a 50ex bofink. Utanför kommunen den 21/2 9ex älgar på en åker mellan Osby och Glimåkra.
Namn: Ferenc
Datum: 22 februari 2007

Text:

Hjälmsjön har bara delvis och periodvis täckts med is denna vinter. Den sista veckan har
den existerande isen fått en närmast rostaktig nyans i sin färgton. Janne har tagit några
bilder som jag lagt upp under galleri. Har du några bra förslag på vad det är som ger isen
denna färg?
Namn: Patric
Datum: 23 februari 2007
Text: Har varit runt om i olika kommuner och jobbat idag, alla sjöar runt om har samma rostbruna färg som Hjälmsjön. Varför det är så har jag dock ingen susning om.
Namn: Ferenc
Datum: 24 februari 2007
Text: Promenerat i Flinkatrakten på fm. På en åker väster om djurparken vilade 51 ex grågås.
Gick om Sjöbygget och sen in till tornet. Strax jag var framme, fin sång av m. korsnäbb
och när jag såg sjön flög en trana förbi åt väster. Troligen samma som Björn såg några
dagar tidigare? Den har klarat de senaste bistra dagarna, kanske hittat djurparksmat. Gärdsmygsrasp, st. hackspett, grönsiskläte, annars fågelfattigt. Sjön var till hälften täckt av is.
Namn: Lennart
Datum: 25 februari 2007
Text: Gick längs Pinnån från Lycksta till nedre kvarndammen på främst strömstarejakt. Två ex
blev det, den ena höll till från övre delen av Landis till ungefär "strömstarestenen", det
andra ex från nämnda sten till någonstana i höjd med f. d. Smens stuga. Roligt också med
dessa tuffa gärdsmygar. Hade 34 ex vid ån. Plötsligt bara satt de där, upphoppade från någonstans under snön.
Namn: Björn
Datum: 28 februari 2007
Text:
I det blöta, milda sistefebruarivädret passerade bestämt ett par sånglärkor förbi i Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 1 mars 2007
Text: En mindre hackspettshane i skogen i Östra Ringarp som smaskade i sig godsaker från
några grenar.
Namn: Eva
Datum: 2 mars 2007
Text: En kortare koll vid södra delen av Värsjön; en avlång vak utan fågel. 11 storskrakar flög
plötsligt förbi. Stjärtmesläten. Mellan 70-100 korpar vid större skogshygge strax öster stora Lärkesholmssjön. Lever de gott på vildsvinsutfodring, måntro? Sånglärka flög över
nere i byn. (JJ)
Namn: Eva, Janne
Datum: 3 mars 2007
Text: Hur Trollhand ser ut kan ni se under "galleri". Janne som fotat.
Namn: Patric
Datum: 3 mars 2007
Text: Långalts myr: Även här ett ny art för vår kommun. På en högstubbe av björk växte ca 3 m
upp en liten mjuk ticka vid namn tvåfärgsticka. Den har ett ljusrött gelatinöst porskikt och
vit hårig ovansida. Arten indikerar höga naturvärden när den hittas i södra delarna av lan-

det. Som jämförelse är den mycket sällsynt i Danmark, eventuellt numera försvunnen.
Några andra arter vi fann: Svartkrös, broskkrös, violticka, violtagging, klyvblad mm.
Namn: Tony, Patric
Datum: 3 mars 2007
Text: Pinnån: På föreningens gamla slåtteräng hittade vi en sällsynt kärnsvamp, trollhand, växande på Salix. Viktigt att buskarna sparas. Arten indikerar höga naturvärden var den än
hittas i landet. Mellan bruket och Hjälmsjön hittade vi rostöra växande på liggande stängselstolpar av ek. Några andra arter som hittades var glasticka, stor hjortticka, ribbgrynna,
pappersgröppa, kantarellmussling och gullticka.
Namn: Tony, Janne
Datum: 3 mars 2007
Text: Flinkarundan på cykel sen eftermiddag. Vid Ringbo gård fick jag bekräftelse på vårens
antåg. 10-tal starar i ekdungen på höger sida tillsamman med björktrast och kråkor samt 2
rödglada. Ytterligare 2 starar i toppen på asken vid vägskälet i V Flinka. I sjön på iskanten
låg 4 salskrake varav en hane, storskrakpar, knippar i vattnet, 30-tal gräsand.
Namn: Lennart
Datum: 3 mars 2007
Text: Drog ut Tony på en runda till. Lönsjöholm - Långalts myr- Karsatorp. Många svampar
blev det. Eventuellt ytterligare en ny art för kommunen. Ticka av något slag. Tony får
rapportera när han examinerat. Ganska skralt med fåglar, men sjungande mindre och större korsnäbb.
Namn: Patric, Tony
Datum: 7 mars 2007
Text: Ny svamp för Örkelljunga kommun!? I morse hittade jag 4-5 exemplar av jordstjärna i
barrmattan under en tuja i trädgården. Troligen är det en kamjordstjärna, Geástrum pectinátum
Namn: Zigge
Datum: 3 mars 2007
Text: Vandring längs Pinnå-reservatet, studium av tickor, skinn, "krösen", "öron" och vad nu
Tony kan få fram för namn på dessa "död-vedälskande"- varelser. Bäst låta mykologen
själv få berätta vilka arter som hittades. I övrigt sjungande inslag från gärdsmyg, talgoxe,
blåmes, entita. Stenknäck, gröngöling, grönsiskflock. Fint vandringsområde, Pinnåområdet. Men spångarna var hala.
Namn: Janne, Tony
Datum: 4 mars 2007
Text: Flera av Tonys svampfynd finns nu att beskåda under "galleri".
Namn: Patric
Datum: 4 mars 2007
Text: Bättrade på artlistan i Pinnå-reservatet. Kuddticka på hassel(andra kommunfyndet), bitterticka, cinnoberticka, slingerticka. Trollhand hittades (en fruktkropp) på ännu en salixbuske i den tilltänkta betesmarken. En skygg strömstare, en bit uppströms landis. Gröngöling ropade, trädkrypare svirrade. Kanadagäss i Hjälmsjön. En snabb runda runt Grytåsa
gav bl.a. stare 6 ex, tofsvipa 3 ex, grågås ett 50-tal. Tillägg från igår efter några timmar
vid mikroskopen. Pinnå-reservatet: Askskinn, ny kommunart, men förmodligen bara för-

bisedd tidigare. Isabellticka, kul fynd, troligen ny för Skåne, lite vanligare norrut i landet.
På långalts myr: Vårplätt, också denna ny för kommunen, men säkerligen förbisedd och
egentligen allmän.
Namn: Tony, Patric
Datum: 4 mars 2007
Text: En lagom runda i kommunen, började vid Lillgården med stare 5ex, sånglärka 2ex, varfågel 1ex, blåmes, pilfink, gulsparv, grönsiska, bofink, bergfink, grönfink. Sen bar det av till
Flinka sjö, där fanns st. hackspett, mindre korsnäbb, spillkråka, glada 2ex, sångsvan 2ex,
gräsand ca 50ex, grågås 12ex, knipa 2 par, samt flög det 30 grågäss över sjön i en vacker
plog. Sedan över Boalt, där 8 ormvråkar skruvade sig uppåt o drog vidare norrut. Vid
Vemmentorp stjärtmes 4ex, nötväcka 2ex. Fedingesjön fiskmås 2ex, knipa, gräsänder, grå
o kanadagäss. Sen en runda ut till Flåssmyr, där hördes bara ett larm. ( där är ett larm nu
som startar med 2 kännare som täcker av 100 m innan byggnaderna märkte vi, fanns inte
där för 2 veckor sedan.) Bosjöholm 9 ormvråk i skruv samt flera nötskrikor. Jälla sjö
sångsvan 140ex. Mellan Lärkesholmssjöarna trädkrypare, nötväckor.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 5 mars 2007
Text: Trana 6st över Lärkasjöhult
Namn: Eje Mårtensson
Datum: 6 mars 2007
Text: EN tornfalk ryttlade nere vid Eket mellan kyrkan o golfbanan vid fm.
Namn: Ferenc
Datum: 8 mars 2007
Text: 2ex tranor strax norr om Jälla sjö utmed g,a E:4 an vid 13 tiden.
Namn: Ferenc
Datum: 8 mars 2007
Text: 2 starar tillbaka för att bygga under plåttaket som brukligt. Skogen. 2 tranor sågs från bussen i höjd med Hörlingegården, en bra bit från kommungränsen, men kul ändå.
Namn: Tony
Datum: 9 mars 2007
Text: Kunde räkna till 9 tofsvipor på åkrarna vid Västra Flinka under min morgontur på cykel.
Flera trummande större hackspett hördes och de jag såg var hannar. Är det bara de som
trummar? Och så var det en hel del andra arter t. ex. fasantupp, sånglärka, spillkråka, rödglada, sångsvanar på sträck m.m.
Namn: Lennart
Datum: 9 mars 2007
Text: 6 tranor kretsa kort stund över Hjälmsjön. I bakgrunden försiktig bofinksång, talgoxe-och
blåmessång... och dessutom en mycket felsjungande blåmesindivid, hördes ett tag, lät som
korsning mellan entitans och svartmesens läten -ungefär.
Namn: Janne
Datum: 10 mars 2007
Text: Skrattmåsar 2 ex på Hjälmsjön i em. vid 16-tiden. Även flera rastande storskrakar och en
storskarv samt knipor.

Namn: Lennart
Datum: 10 mars 2007
Text: För tredje besöket i rad ropade en gröngöling vid Bruket.
Namn: Tony
Datum: 10 mars 2007
Text: Bara nämna en ropande mindre hackspett vid Hjälmsjövik, nära dammen där Lärkesholmsån rinner genom.
Namn: Janne
Datum: 10 mars 2007
Text: Åkte ut en tur till... Lyssnade på grågässen som flög in i skymningen för att övernatta i
den igenväxta Långasjön. Låtandet från dem fick en vattenrall att grymta till.
Namn: Patric
Datum: 10 mars 2007
Text: En tur genom kommunen bjöd på en hel del. Tranor på flera lokaler Köphultasjön, Höjaholm, Lönsjöholm och Flinka sjö; dubbeltrast i Healt, vid Köphultasjön (mycket fin sång)
och Flinka sjö. Tofsvipor i Höjaholm och vid Flinka sjö, sånglärkor lite här och var, och
vid Flygfältet i Skånes Fagerhult ropade en mindre hackspett. Avslutade med att gå runt
mossen i Västrarp/Brekille. Inte mycket i fågelväg, men hittade vårplätt igen (Västrarp).
Som Tony skrev förra helgen så är det väl en förbisedd art om t.o.m. jag kan finna den.
Namn: Patric
Datum: 11 mars 2007
Text: Inga måsfåglar i Hjälmsjön på e.m. men däremot hade två skäggdoppingar anlänt. 12/3.
På morgonen sträckte en forsärla över mig när jag väntade på bussen vid Furulund.
Namn: Patric
Datum: 11 mars 2007
Text: Ja o Josse studera en svarthakad buskskvätta utanför nymölla idag. Tosteberga: Strandskator, sothöns, skrattmås. fiskmås, storskrake, knipa, havsörn ej synlig just då. Grågäss, kanadagäss i mängd. Transträck med en häger bredvid.
Namn: sven o Josse
Datum: 11 mars 2007
Text: Många vråkar på drag idag, nog 15-tal på min runda. 3 fiskmåsar drog över Vemmentorp,
2 gröngöling vid sjöns badplats och 20-tal sidensvans vid "Pallen". Såg 9 kanadagäss i eller nära sjön samt 6 knipa och 30-tal grågås på bete. Glömde igår 3 vråkar varav en fjällvråk som blev mobbad av de två andra.
Namn: Lennart
Datum: 11 mars 2007
Text: 1ex järnsparv har uppehållit sig på Lill-gården idag. 7ex tofsvipor Flinka sjö.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 11 mars 2007
Text: 4 starar på rad idag på tv-antennen, sitter och småpratar. Tror de diskutterar vilka som ska
ha vilken lägenhet. 1 gröngöling visade fint upp sig ivrigt ropande. I går kväll kattugglehoande.

Namn: Tony
Datum: 11 mars 2007
Text: Vi har en gröngöling som häckar alt. kommer att göra det i vår närhet här på Klockgatan.
Den hörs nästan jämt. En fasantupp med fyra hönor spatserar ofta i vår trädgård.
Namn: Birgit&Pär
Datum: 11 mars 2007
Text: Kom från Italien kl. 15 och stack en kort runda till Värsjön. Ca 80 storskrakar, ca 20
brunänder, ca 10 vigg, ca 20 knipor, 8 salskrakar varav 5 hannar. I Jälla sjö ca 70 sångsvanar. Hemmavid en sjungande taltrast på kvällen.
Namn: Björn
Datum: 13 mars 2007
Text: Liten runda efter arbetet om Grytåsa i det vackra vårvädret. Gröngöling vid bortre Turabygget, Skogsduva på elledning i Ljungaskog och en fantastisk ljudmatta av stare, björkoch rödvingetrast i Grytåsa och Ekholm. Det hördes som hundratal!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 13 mars 2007
Text: Under Galleri finns några bilder om en rostbrunaktigt färgad Hjälmsjöis, från februari.
Liknande färgton på isen fanns på andra sjöar. Skickade fotona till länsstyrelsens limniska
personal, undrade smått om de med hjälp av fotona kunde lista ut. Fått några svar. Följda
av garderingar. Vibeke Lirås skrev så här: "Utan att veta helt säkert skulle jag tro att det är
en blågrönalg som heter Planktotrix agardhii som också finns i Levrasjön och vintertid
kan blomma rött under isen."
Namn: Janne
Datum: 14 mars 2007
Text: En runda ner om Hjelmsjön, där bl.a 3ex skäggdopping, 5ex bläsand, 1ex ejder, 2ex
skrattmås sågs vid 17 tiden.
Namn: Ferenc
Datum: 16 mars 2007
Text: Stack ut huvudet kl 05. Vad hör man? Jo, fin sång av koltrast, gärdsmyg och rödhake.
Åhh vad ljuvligt för hela kroppen. 1½ timma vid F-sjö var också njutbart. På väg dit knorrade morkulla. Väl på plats var det liv och rörelse hela tiden, inte minst av grågås men
även kricka, trana 3 st, enkelbeckasin, vattenrall, sävsparv och många andra. Efter en
stund kom en stor flock starar, minst 1000 st, upp från vassarna och tog en morgonrunda
och landade på åkrarna bortom träden. Där var sedan en symfoni av sång från trast och
stare. En gråhäger i praktdräkt kom seglande och patrullerade av strandkanten med sin
skarpa blick, bit för bit.
Namn: Lennart
Datum: 17 mars 2007
Text: Längs Flinkabäcken, vid Möllers skog, noterades strömstare och forsärla.
Namn: Mattias Karlsson, Eket
Datum: 20 mars 2007
Text: 06.00 gick en runda med hunden, hela tiden sjöng en taltrast vackert för oss från toppen
av en gran. En bra start på dagen.

Namn: Ferenc
Datum: 22 mars 2007
Text: Gula tussilagosolar ses så smått vid vägkanter mm
Namn: Janne
Datum: 24 mars 2007
Text: Tidig morgon i norra delen av kommunen. Blåste en del, men kunde ändå höra en tjädertupp dra igång när det ljusnade. Morkulla förstås, taltrast, dubbeltrast. I Långasjön hade
17 tranor övernattat, lyfte så småningom för vidare färd norrut. I Värsjön, från Sjöholmasidan, sågs en storlom, i övrigt ganska tomt. Flinka sjö: skrikande vattenrall, ropande
gröngöling, krickor, beckasiner, sävsparv, ängspip m.m. m.m.
Namn: Patric
Datum: 24 mars 2007
Text: Vid en av dammarna vid Håleryd var det nog vårkänslor på gång, det bubblade riktigt i
vattnet, det fanns c:a40 grodor inom ett område på 2*2 meter.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 24 mars 2007
Text: Inte bara kryssning bör gälla för en ornitolog utan lite praktisk naturvård ibland också!
Kollade holkserien i Ö. Ringarp inklusive rensning. Flera intensivt sjungande trädkrypare
i Jannes skog, bofinkar likaså. Svartmes, gärdsmyg, kungsfågel m. fl. stämde upp. På
kvällen åkte jag med sonen till Flinka sjö. De flesta gässen i betestagen på fälten, knippar,
vårsång av en sävsparv, ett gäng rödvingar på Kjells f.d. ås, rödhaken porlade vackert, entita runt tornet, en, troligen två vattenrallar ljöd. Vid br. Nilssons hela 8 tofsvipor, ett
krickpar vattnet, en häger.
Namn: Johan o Björn
Datum: 24 mars 2007
Text: En tidig sädesärla hördes och sågs vid KB´s byggnader.
Namn: Olle Sjöquist
Datum: 25 mars 2007
Text: Tidig morgontur till Flinka före gryningen. När jag satte cykeln hördes tydligt klävitt klävitt. Aha, kattuggla, hona. På plats i tornet kom det vanligare ho-ho, alltså hane. Från den
andra sidan sjön hördes en hane som hävda sitt revir. Efter 20 min kom Ferenc och vi
hörde på när håll vattenrall, sävsparv, kricka 2 ex, gröngöling 2 ex. sångsvan par, enkelbeckasin m.m. På hemväg räknade jag till 10 ex tofsvipa på Nilssons ängar och 2 tranor.
Namn: Lennart
Datum: 25 mars 2007
Text: Höjaholm, Håkan Nilssons åker: 4 tranor hela morgonen
Namn: Jesper Linell
Datum: 25 mars 2007
Text: Hjelmsjön 5 storskrakar, 4 skäggdopp. Lärkesholmssjön hyste inget. Värsjön fr. Sjöholmasidan. Ca 20 grågäss spridda i sjön, ca 15 vigg, ca 20 brunänder, 3 kanadagäss, en gråtrut, storskrakar knappt 10, en ropande spillkråka, en överflygande mindre korsnäbb.
Hemmavid, sen eftermiddag 2 överflygande tranor, kl. 17.30. drog 19 tranor åt NO, kl.
17.38. kom ytterligare 50 ex åt NO.

Namn: Björn
Datum: 25 mars 2007
Text: Upp 05.15 o gick en runda med hunden hemma i Spång, det första jag hör är en enkelbeckasin. Sedan ner till Flinka sjö där åter enkelbeckasin hördes. Morkulla, vattenrall,
sävsparv, kricka, kattuggla hördes o sågs där. Lennart var i tornet när jag kom, kul med
lite sällskap. Därefter hämtades Patric o det bar av till Svenskemyr. Det första vi hörde var
en mindre hackspett på smålandssidan. Flera st. hackspettar hördes, talltita, stjärtmes,
tofsmes sjöng vackert för oss. Tuvullen hade börjat blomma, på väg ut från mossen sjöng
en dubbeltrast högt o ljudligt från en grantopp. Avslutade fm. ner om Bruketområdet. Där
en forsärla visade upp sig för oss. Hemma igen i Spång hade vitsipporna slagit ut. Jag
tackar både Lennart o Patric för hjälpen med fågellätena.
Namn: Ferenc
Datum: 25 mars 2007
Text: 1ex sädesärla Lillgården
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 25 mars 2007
Text: Var vid Fedingen i morse mittemot kollo fick se 8 simänder brunsvarta ränder på rygg
orangeröd näbb kan ej hitta i boken
Namn: Sven S. Killhult
Datum: 30 mars 2007
Text: 17 st. bläsand i Hjälmsjön
Namn: Kjell Karlsson
Datum: 31 mars 2007
Text: Fagning, borttagning av nedfallna grenar och avklippning av buskskott uppe på Spångabyggets äng denna soliga vårförmiddag. Fem stövelförsedda arbetare. Mindre hackspett
med hackvirvel och skrik, sång från dubbeltrast, gärdsmyg, svartmes, bofink m fl Vitsippor, bäckbräsmeblad på gång. Det mesta väntar på att komma. Fjolårsstängeln från kärrsältingen ännu klart identifierbar.
Namn: ÖN-aktivitet
Datum: mars 2007
Text: Men inget aprilskämt! Vi besökte igår Hornborgarsjön och 12100 tranor. Det var mäktigt.
Vilket gäng och vilket väder
Namn: Birgit & Pär
Datum: 1 april 2007
Text: Cyklade Ljungaskog, Grytåsa, Flinka sjö. Mycket nötväckor i sångartagen på morgonen,
liksom den milda vinterns vinnare, gärdsmygen. Ca 100 björktrastar o några rödvingar i
Ljungaskog/Grytåsa. En överflygande bergfink, sångsvansparet o dito tranorna just framför tornet i Flinka sjö. En sporadiskt sj gransångare där, beckasiner, sädesärla. En förbiflygande sånglärka, mm
Namn: Björn
Datum: 2 april 2007
Text: Ett smådoppingpar och 1ex rörhöna Hugossons damm.
Namn: Ferenc

Datum: 3 april 2007
Text: 2 tranor spankulerade strax väster om Höjaholm by tidig eftermiddag och en glada svepte
över Svinstorp.
Namn: Jesper L
Datum: 4 april 2007
Text: Ett smådoppingspar i Perköp.
Namn: Björn
Datum: 4 april 2007
Text: Tämligen säker, men hörde andra det samma i morse kl. 6? Pärluggla någonstans väster
om skylten Höjaholm/Sjöhult???
Namn: Jesper
Datum: 6 april 2007
Text: Det blev en ugglerunda på kvällen också. I Sjöhultet hördes både pärluggla och hornuggla. Pärluggla också i Höjaholm. Borde vara en av dessa som Jesper hörde i förrgår.
Kattugglor i Lönsjöholm och Vemmentorp. Vid varje stopp hördes nattsträckande sjöorrar.
Namn: Patric
Datum: 6 april 2007
Text: Visst ja! Glömde tofsvipa vid nya dammen vid Källstorp, knipa i par, 2 grågås, gräsand.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 6 april 2007
Text: Gick runt Lärkesholmssjön i em. Vigg, 2 hane och 1 hona, knipa i par, 12 grågäss på bete
och rastande i sjön, tyckte oss se storlom på långt håll men är tveksamma. Annars inget
särskilt.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 6 april 2007
Text: Fin dag. I Hjälmsjön låg 1 ejderhanne och vid Bruket sågs 1 forsärla. Vid Långasjön träffade jag sedan Jesper Linell som hade haft 1 hane brun kärrhök där. Den ville inte visa sig
för mig, men vi noterade skogssnäppa, enkelbeckasin och vattenrall bl.a. I Höjaholm
sjöng 1 skogsduva och i Lönsjöholm 2 och i Vemmentorpasjön rastade 3 havstrutar och
15 gråtrutar. Försökte sedan fotografera Björns smådoppingar i Perköp, men de var lite för
försiktiga för mig.
Namn: Patric
Datum: 7 april 2007
Text: Nytt kryss i artlistan. Vi gick promenad i skymningen uppåt Kyrkolycke och i ett skogsparti bakom villorna hörde vi något som, i mitt referensminne, lät som rördrom på långt
håll. "Där kom den" sa Margit, den satte sig i trädet rakt upp. Och så hooade den flera
gånger. Då gick det upp för mej att det var en hornuggla. Första gång jag medvetet har
hört den. Så flög den iväg och jag blev överraskad, att den finns så nära bebyggelse och på
gångavstånd. Hörde trummande m. hackspett här hemma igår och idag fick jag se den, en
fin hane som har provat olika resonanser i flera timmar.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 7 april 2007

Text:

Fin, stilla morgon vid Långasjö. Inga ovanliga fåglar, men enkelbeckasinerna var i luften
som i går och bruna kärrhöken var ganska aktiv i vassen i norröstra ”hörnan” av sjön. På
eftermiddagen passerade jag tranparet väster om Höjaholm by. Dom verkar väldigt etablerade där.
Namn: Jesper Linell
Datum: 7 april 2007
Text: En snabbkoll vid Flinka sjö på fm. 2 ex brun kärrhök hane, tranparet, 10 ex kricka, gransångare, gråhäger och en mängd andra.
Namn: Lennart
Datum: 7 april 2007
Text: Glömde att nämna att jag såg min första fiskgjuse denna vår, vid Spång, fiskedammarna,
gamla E4:an.
Namn: Josefin Svensson
Datum: 8 april 2007
Text: Besök i inventeringsrutan tidigt på morgonen, 04.30. Minst 2 orrtuppar på smålandssidan
av Svenskemyr och 1, möjligen 2 på skånesidan. Krickor hördes från torvgravarna, några
skogssäppor spelade och morkullorna drog sina rundor. Tjäderspillning. Vid Healt flög en
skogsduva förbi, i övrigt inget anmärkningsvärt, men en fin morgon var det.
Namn: Patric
Datum: 8 april 2007
Text: I Fedingen nära kollo 4 grågäss 2 kanada. måsfågel. Lilla sjön 8 Grågäss en ruvar. 2 kanada. 5 st. knipa . 8 gräsänder. Har fått ett gräsandpar hemma i min damm. hanen ville gå
med in i huset i veckan
Namn: Sven. S. Killhult.
Datum: 8 april 2007
Text: En liten snabbvisit vid Flinka sjö mellan 18.00-18.45 för att se vad där fanns i regnet, det
sågs 1ex brun kärrhök, tranparet, krickor, häger, och 1ex gröngöling.
Namn: Ferenc
Datum: 8 april 2007
Text: Var upp om n. industriområdet för att försöka få syn på en stenskvätta men där var ingen
kommen, men istället fick jag syn på den mindre strandpiparen. Den promenerade lugnt
omkring efter Åsbo hus, följde den 20 min i kikaren, sen försvann den för mig ett tag. Letade då efter den på andra sidan, plötsligt hade jag 2ex i sikte. sen lyfte de och flög ivrigt
sjungande över till andra sidan igen, men där kunde jag bara hitta den ena igen.
Namn: Ferenc
Datum: 8 april 2007
Text: Hjelmsjön, 6 rastande knölsvanar. Vemmentorp, 2 skogsduvor på plöjd åker. Lönsjöholm,
fin vårsång av flera arter såsom nötväcka, järnsparv, taltrast, mesar, bofink, grönfink m.fl.
Starar i mindre grupper provianterar, 2 korpar, ormvråk, en ropande skogsduva mellan
vägen o Långalts myr. Ytterligare en skogsduva svarade vid Lönnsjön, kanadagås hördes.
Fedingesjön, 2 gråtrutar, ca 20 fiskmåsar, 2 skäggdoppingar, 2 kanadagäss. Över flygfältet
en av våra fåtaliga sånglärkor i kommunen. Värsjön, 6 storlommar, räknade till 72 fiskmåsar, 2 skrattmåsar, en överflygande skogssnäppa. Jälla sjö, en trana, en "börringevråk".
Lite smått o gott.

Namn: Björn
Datum: 9 april 2007
Text: Efter Jälla, på åkern på höger sida, gick 2 tofsvipor. På åkern mittemot Skånes Fagerhults
Kyrka gick 2 tranor. I Fedingesjön sågs 10 knipor, gräsänder, fiskmåsar, 2 skäggdoppingar och en skarv samt grågäss och kanadagäss. Korp och järnsparv hördes. I Fedingshult,
på samma sida som skjutfältet, gick ytterligare 2 tranor, 1 ormvråk, björktrastar och starar
i en flock och 2 sädesärlor.
Namn: Josefin och Sven
Datum: 9 april 2007
Text: Väldigt kakofoni strax utanför tomten på Skogen. Det var drygt 200 rödvingetrastar som
rastade i björkarna och passade på att sjunga för full hals. De drog vidare efter några minuter.
Namn: Tony
Datum: 10 april 2007
Text: Vilken tur: en blå kärrhök (hane) gjorde lång uppvisning över Håkan Nilssons åker, södra
Höjaholm kl. 15. Fantastiskt vad man kan uppleva genom fönstret medan man diskar! Och
sädesärlan promenerar på brunnslocket på gårdsplan.
Namn: Jesper Linell
Datum: 11 april 2007
Text: Pinnårunda med vovven. Gott om sippskål på den stora ön strax nedströms slåtterängen.
Skålen parasiterar på vitsippornas rötter. Gärdsmyg vid ett par rotvältor.
Namn: Tony
Datum: 12 april 2007
Text: Sonen o undertecknad måste ju bara få tag på pärlugglan. Med tur i bagaget fick vi höra
honom, men inte mer än max tre gånger, vet inte om den kommande dimman gjorde att
ugglorna tystnade. Sjöhultet var lokalen. Även en hornugglehona hördes svagt o en kattugglehanne.
Namn: Johan o Björn
Datum: 13 april 2007
Text: På min morgontripp 3 ex brun kärrhök, varav en hona, vid Flinka sjö. Skogssnäppa 2 ex.
Räknade till 14 ex Tofsvipa på ängarna runt sjön. 1 ex Trana vid Grytåsa.
Namn: Lennart
Datum: 12 april 2007
Text: En underbar tidig kväll vid Långasjö presenterade: Brun kärrhök i fantastisk flyguppvisning i perfekt belysning rätt fram för oss och våra kikare, et tiotal Nötskrika, Grågås, Stare, Blåmes, Ormvråk, Kråka, Ringduva, Bofink, Sädesärla och spelande Enkelbeckasin.
Och var det Vattenrall som hördes (men då enbart territoriemarkering)? Patrick skulle varit där! Han hade vetat.
Namn: Jesper Linell & Ann Jønson
Datum: 12 april 2007
Text: Var uppe på ind.omr och tittade på den m strandpiparen. När den väl var hittad studerade
jag den i 20min. Plötsligt hördes det bekanta pju pju-andet i luften då kom där 2ex till,

men dessa bägge stannade inte kvar för de blev skrämda av en lastbil som tippade fyllningsmassor invid dem, men den första var kvar när jag lämnade platsen 16.00
Namn: Ferenc
Datum: 13 april 2007
Text: Jippi. Även jag lyckades till sist få höra pärlugglan uppe i Sjöhultet, detta efter mitt 6.e
besök på platsen. Den hördes närmare 10 min från och till, samtidigt som en hornuggla
hoade bara 75 m från mig. Kattuggla hördes på flera håll och förutom i Sjöhultet även i
Höjaholm och Västra Spång. Tid 21.30-23.15
Namn: Ferenc
Datum: 13 april 2007
Text:
I morse 05.30. Gick ut på altanen, fick höra en uggla. Har aldrig hört här förr. Har fått sex
starar nu. Sädesärlor lyser med sin frånvaro ännu.
Namn: Sven S
Datum: 13 april 2007
Text: En härlig grillkväll på Lillgården med 2ex gransångare 10m från oss hela tiden, ivrigt jagande föda i en gran. Nere på marken spanade rödhaken avundsjukt på vår mat. Sädesärlan kvittrade och en st. hackspett trummade intensivt i bakgrunden, stararnas "störande"
sång överröstade oss från att höra andra fåglar sjunga. Åkte sen ner till den lilla dammen
vid Håleryd där 2ex skogssnäppa befann sig samt ett tjugotal brunstiga grodor.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 13 april 2007
Text: 3ex forsärla Bruketområdet fm. 10.00
Namn: Ferenc
Datum: 14 april 2007
Text: Kvällskonsert med ca 140 trastar i träden. Mest rödvingar, men kunde urskilja någon taltrast och ett dussintal björktrastar. Även ett tiotal starar ingick i flocken. Skogen.
Datum: 14 april 2007
Text: Stensmyrexkursion under ca fyra timmar. Mycket sol och vindstilla väder. Hela 23 deltagare! Fågelcirkelns närvaro drog onekligen upp besöksantalet. Christer Olsson från Stenshagen berättade med lokal prägel. Fågelsångsröster från arter som järnsparv, mesar,
gärdsmyg, taltrast... Ett bobyggande stjärtmespar i en björkklyka vid torpet Räset -elegant
hantverk på gång. Blandat traskande i ganska trädbeväxt mossmark ut till Stensgyl. Tuvullen har blommat ett tag nu. Några tuvullspillningar (troligen orre) sågs. Tranpar, grågåspar, skogssnäppespel ute vid gylen och fikaplatsen. Ängspiplärkor, tofsmes.
Namn: ÖN-exk
Datum: 15 april 2007
Text: Lövsångare på flera håll, liksom svarthätta hemmavid. Forsärla vid Rackarbäcken. Hjelmsjön sen em, en rastande ejderhane, 8 dito krickor o 3 skedänder, som var försvunna när
jag återkom 10 min. senare med tuben.
Namn: Björn
Datum: 15 april 2007
Text: Har lagt upp några av gårdagens intressanta svampar som Tony fotograferat och några
fågelbilder som jag har tagit. En av de bobyggande stjärtmesarna och boet från gårdagens

exkursion finns med liksom mindre strandpipare från industriområdet och min mindre
hackspett (eller om det är Lennarts...) på Gamla Hallandsvägen. Under Galleri.
Namn: Patric
Datum: 15 april 2007
Text:
en överflygande hämpling. Skogen. Från gårdagens exkursion kan nämnas några svampar: Grynig hjorttryffel, svart vårskål (bara ett fåtal fynd i Skåne innan), svart eldticka
(första säkra kommunfyndet), gullticka, björkmussling, violtagging, violticka, sidenticka
och vinterticka.
Namn: Tony
Datum: 15 april
Text: Helt underbar, tidig morgon. På plats i skogen redan kl 5. Tre utspridda orrtuppar på Liamossen och fin konsert med framför allt trastar, rödhakar och gärdsmygar. Som om inte
det var nog gick jag på en ny tjäderlek. Kan ha varit två tuppar. Satt och lyssnade i ca en
halvtimme innan jag försökte smyga närmare, men då störde jag tydligen den/de. En tjäderhöna hördes också. Tranor, skogssnäppa och beckasin vid Lillsjön i Sönder Össjö (kallas den väl?) och en flöjtande storspov hördes en gång. Brunhökshannen vid Långasjön
visade upp sig fint. Avslutade med att fotografera de tre mindre strandpiparna och några
sädesärlor vid industriområdet i Örkelljunga. Sjungande lövsångare och en rastande stenskvätta också där. En fiskgjuse flög över.
Namn: Patric
Datum: 15 april 2007
Text: Morgonnjutning i strålande sol. Först industriområdet med 3 ex Mindre strandpipare.
Forsärla vi Pinnån i Spång. Sen Flyet öster om Skåneporten. Där låg en Trana på bo, vattenrall hördes flera gånger liksom sävsparv och skogssnäppa. Tillbaka till rondellen över
E4. Sittande på stängslet vid "Bengts", får jag se 2 ex Stenskvätta, hane, ivrigt hävda revir
med sång och vingrörelser för att övertyga den andre om rätt till platsen. När jag kom
hem, talar Margit om att hon hört Lövsångare. Under frukosten hör vi genom väggventilen nya sångtoner och måste kolla genom dörren. Jodå, Svarthätta har anlänt till vårt närområde.
Namn: Lennart
Datum: 17-18 april 2007
Text: Fiskgjuse vid Hjälmsjön på morgonen både tis och ons.
Namn: Patric
Datum: 16 april 2007
Text: Fåglarna kvar i Hjälmsjön 16.20-16-50. Skedand 7 par, årta 2 hanar, 1 hona, bläsand 1
par, kricka 36 ex, vigg 1 par. Satt sedan i tornet vid Flinka sjö i två timmar. Härlig kväll
och E4:an hördes inte mycket. 1 årthanne där också. Kul! Det är väl flera år sedan vi noterade årta i kommunen senast? Brunhöksparet visade upp sig fint. Inte mindre än 42 storskarvar i en flock sträckte förbi. 2 ladusvalor m.m. m.m. Ropande mindre hackspett hemma även idag.
Namn: Patric
Datum: 16 april 2007
Text: Jo, kort tillägg till Abborragrundets fåglar. Även minst två årtor (två hanar).
Namn: Patric

Datum: 16 april 2007
Text: Abborragrundet Hjälmsjön: 1 bläsandspar, 20-tal krickor, 10-tal (6 hanar, ? honor) skedänder, två skäggdoppingar
Namn: Eva, Janne
Datum: 19 april 2007
Text: 4ex ängspiplärkor Lillgården vid 16.00-19.00
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 20 april 2007
Text: En liten kvällsrunda i de norra delarna gav bl.a.: Spångabygget: Gröngöling 1 ex. Vita sjö:
Trana 1 par, grågås 3 par på betesmarken vid södra sidan. I sjön låg 1 kanadagås, 3 par
grågås, några gräsänder. Gårdsjön: 1 grågås, några gräsänder. Norr om Lönnsjön: 1 trana,
som skrämd flög in och gick ner vid sjön. Några hundra meter åt sydväst, samma betesmarksavsnitt, 1 tranpar. Vemmentorpasjön: Kanadagås 1 par, grågås 2. En bit väster om
badplatsen: tofsvipa 1 ex, glada 1 ex.
Namn: Tony
Datum: 21 april 2007
Text: Jag fick vara med om en härlig sak idag när jag (Ferenc) och Viktoria var ute en runda i
Hålerydskogen, på vägen tillbaks mot stallen hörde jag ett "skit också" från Viktoria o det
enda jag såg var en häst liggande på sidan i hagen med benen spretande utåt, då fattade
jag undret som höll på att ske. Ett nytt liv till vår jord var på väg, snabbt in med hästen i
stallet med en liten del av fölet hängandes på väg ut. Sen tog det inte lång tid förrän en liten söt herre var kommen till världen. Det var ett stort äventyr för mig att få vara med om
detta för första gången och vackert var det. Hoppas nu han blir lika snabb på banan som
han var att försöka resa på sig.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 21-22 april 2007
Text: 21 april. Var i min inventeringsruta tidigt på morgonen. 2 orrtuppar hördes vid Liamossen. Som jag bedömde det en i Jörgens ruta och en i min. Annars inget speciellt kattuggla,
morkulla, trana osv. Två älgar i Sönder Össjö. Körde därefter en runda i kommunens södra delar. Tre tofsvipor vid Store mosse och två i Esborrarp. Trädpiplärka i Esborrarp och
Åkarp. Sedan är jag nästan helt säker på att jag hade en ringtrast vid Ekets skola. Lennart
såg ringtrast där både 2005 och 2006. Därför jag stannade (tittade förstås efter den hela
dagen, ganska många rastande ringtrastar runt om i Skåne senaste dagarna). Tog den på
lätet när den lyfte, men fick sedan aldrig syn på den så... Tja... Hörde jag fel? Mindre
hackspett hemma som vanligt. 22 april. Prövade Eket igen på morgonen. Turkduva sjöng i
byn! Hade vi väl inte där det året då vi inventerade arten? Men ingen ringtrast... 5 skedänder i Hjälmsjön. På e.m. 20-tal ladusvalor flög över Hjälmsjön. Skedänderna syntes inte
till. 7 storlommar och en havstrut i Värsjön. Grågäss med ungar vid Långasjön. Brunhökspar, 2 tofsvipor.
Namn: Patric
Datum: 22 april 2007
Text: Atlasinv. i Värsjö, inget spec. i artväg, cirka 40 arter. Dock en skäggdopping vid Landön.
Fint spel av strandpiparna på industriområdet, 1 ex i luften, de tre andra på marken. En
stenskvättehanne vid Skåneporten. En trädpiplärka sjöng i Skogen. I Hjelmsjön, mest noterbart, 5 skedänder. I Lärkesholmssjön en tidig drillsnäppa, vid St. Källstorp minst 3 ladusvalor Föresten, i Värsjön hela 12 storlommar på skilda håll i sjön, en skäggdopping vid

Landön, 12 rastande krickor. Vid Hjelmsjön den 20:e, 2 hussvalor i den kalla, hårda
blåsten.
Namn: Björn
Datum: 22 april 2007
Text: En ejderhanne höll hela eftermiddagen till i Hjälmsjön mellan Roddstadion och Pappas
vik.
Namn: Zigge
Datum: 24 april 2007
Text: Tittade i Hjälmsjön på kvällen också, men småskrakarna och svärtan syntes inte till. En
mindre strandpipare kom flygande över sjön och landade vid f.d. Bengts Gård. Potentiell
häckplats där också, eller var det en av industriområdetfåglarna?
Namn: Patric
Datum: 24 april 2007
Text: Grönsångare strax ovanför där vi bor. Den tog inledningsstrofen flera gånger men tappade
slutet. Det kommer vad det lider.
Namn: Lennart
Datum: 24 april 2007
Text: Hjälmsjön 09.00-10.00. Svärta 1 hane, ejder 1 hane, småskrake 1 par.
Namn: Patric
Datum: 25 april 2007
Text: En tur till Flinka sjö på kvällen 20.45-21.30. Vacker trast- och rödhakesång. Trana på bo
framför tornet. Sångsvan, grågås, häger, morkulla. På vägen tillbaka stannade vi till lite
innan gamla affären i Flinka och där hördes både hane och hona av hornuggla. Honan
kom tjusigt flygande alldeles nära oss.
Namn: Patric, Björn.
Datum: 25 april 2007
Text: Vemmentorpasjön, grågås 5 par, två av paren hade 6+5 dunungar. I övrigt mkt svaga kriterier på drygt 30 arter. Morkulla drog vid både Vemmentorpasjön och Gårdsjön, Krångelbygget. Trana 1 ex mellan Lönsjöholm - Höjaholm. Kattuggla flög förbi vid Svinstorp.
Tofsvipa vid Ö. Tockarp och Höjaholm.
Namn: Tony
Datum: 25 april 2007
Text: Hjälmsjön på morgonen innan jobbet: ejder 1 hane, skedand 1 par, havstrut 2 ex.
Namn: Patric
Datum: 27 april 2007
Text: I morse 06.10 hämta tidningen. Då passera ett streck gäss 75-80 st. norrut. En trana nära
Jälla. En i Fagerhult mitt emot kyrkan. Kanadagäss på åkern hemmavid, och Jälla. Större
hackspett vid mitt fågelbord dagligen.
Namn: Sven S.
Datum: 27 april 2007
Text: Fantastisk morgon vid Flinka sjö. Först lite vanligt som; tranpar, sångsvanpar, knipa, storskarv, kricka, grågäss m m, 20-tal arter hörbara, brunhöksparet samlar till bo, plus en 2K

hane, vad jag kan bedöma. Har haft tanken att gå därifrån. Efter 1,5 tim anar jag något
ljud nedanför tornet. Kanske någon mer skådare? Ser i ögonvrån till vänster något grått.
"Vem går där och stör lugnet" är min första tanke. Så står det en älg, precis bortom närmsta buskarna. Den går i sakta mak rakt framför mig, på 25 m håll. Det plaskar lite när den
går. Tranan på redet reser sig och gör sig beredd. Älgen, en ettåring, fortsätter åt höger,
vädrar lite och smakar på något ätbart, tar en titt utåt sjön och försvinner. Tranan lägger
sig ner. Efter en stund kollar jag hur den har det, och upptäcker en gulbrun dunboll vid sidan. Efter en stund sticker ett litet piggt huvud upp, en unge! Drömupplevelse!! Vad mer
kan man önska?
Namn: Lennart
Datum: 28 april 2007
Text: Var i mina två inventeringsrutor sent på kvällen. I Köphultasjön satt fiskgjusen i sitt bo.
Inte mindre än 4 hägrar, minst 1 ad. Kan de häcka någonstans i rutan eller kommer de från
någon koloni utanför kommunen? 7 grågåspar med ungar (sammanlagt 21 pull), spelande
enkelbeckasin. Vid Lillsjön i Sönder Össjö hördes vattenrall och flera morkullor drog. I
Store sjö i skymningen låg storlomsparet mitt ute i sjön. Väldigt vackert. Enkelbeckasin
och morkulla där också. Inga ugglor hördes.
Namn: Patric
Datum: 28 april 2007
Text: 1ex rödstjärt Lillgården och äntligen har stenskvättan kommit hit. Svarthätta Håleryd.
Rörhönan och smådopping, samt grågås och gräsand med ungar. Ladusvalor Lillgården.
Namn: Viktoria & Ferenc
Datum: 28 april 2007
Text: Ejderhanne i Hjelmsjön. Sedan atlas i Rya på öppen till halvöppen mark. Drygt 30 arter o
inget uppseendeväckande. Hade mina första grönsångare i backen bakom Rya Kyrkoruin.
Namn: Björn
Datum: 29 april 2007
Text: Skyttecentrum, Svinstorp: svarthätta 1 par, ärtsångare 1 ex. Vemmentorpasjön: 2 par kanadagås, det ena paret ruvande, det andra med 6 dunungar. Grågås 2 par, det ena paret
med 6 dunungar. Fiskmås 1 par. Häger 1 ex. Östra Tockarp: grågås 3 par, ett av paren
med 6 ungar. Tofsvipa 1 ex. Forsärla 1 par bobyggande vid Stensån. Även häger 1 ex i ån.
Glada 1 ex. Höjaholm: stenknäck 1 par, kanske vid boplats, stannade kvar varnande.
Tofsvipa 1 ex. Grågås 2 par. Sonnarp: spillkråka 1 ex. Hallandsvägen: turkduva 1 par.
Namn: Tony
Datum: 29 april 2007
Text: En liten grupp från fågelcirkeln åkte en runda i kommunen. I Hjälmsjön studerade vi
skäggdopping, skrattmås och knipor. 25-30 par skrattmås ute på grundet. Väldig aktivitet.
Sedan åkte vi vidare till dagens huvudlokal Värsjön. Fin sång av bl.a. grönsångare, lövsångare, ärtsångare och trädpiplärka. I sjön hade de första fisktärnorna anlänt. Storlom,
grågås, fiskmås och drillsnäppor kunde läggas till artlistan. Vi avslutade exkursionen vid
Långasjön där brunhöksparet hade fina flyguppvisningar för oss. Ytterligare en hona en
kort stund. Vattenrall skrek, tofsvipa drog några rundor. Enkelbeckasin, buskskvätta och
sävsparv. Tror att alla var ganska nöjda med förmiddagen. Många nyanlända fåglar och
vackert väder.
Namn: ÖN fågelcirkel, Patric & Björn

Datum: 30 april 2007
Text: Några timmars skådning i min nya atlasruta (Jännaholm). Extra intressant var en brun
kärrhökshane som patrullerade vassbältena i södra delen av Store Sjö (där vi var inne med
en kanot för ca 10 år sedan Janne). Har vi kanske fler brunhökspar i kommunen än de vid
Flinka sjö och Långasjön? Sedan skrämde jag upp en sävsparvshona från sitt bo. Hon
sprang då runt på marken med utbredda vingar och pep, spelade skadad för att locka mig
därifrån antar jag. Detta beteende är kanske känt av alla och envar, men jag visste inte att
sävsparvar gör så. Aldrig sett förut. Grågäss med ungar här också. Skrämde även upp några beckasiner. Fjärilsintresset lagt på is, för det hinner jag inte med, men noterade flera
grönsnabbvingar (tidigare björnbärssnabbvinge). Fin liten fjäril. Vid Lillsjön i Sönder Össjö glada, ormvråk, skogsduva, spillkråka, buskskvätta m.m. Tranparet kom flygande tillsammans. Betyder att häckningen misslyckats? På kvällen lyssnade jag vid Långalts myr.
Det var visst för optimistiskt med nattskärra (dock 1 maj förra året), men orre 1 ex, morkulla 1-2 ex, enkelbeckasin och flera kattugglor.
Namn: Patric
Datum: 30 april 2007
Text: Gjort en tur i min ruta på fm. Den är inte rik på vatten och i östra kanten mest skog. Inga
stora obsar, men redan vid Havabygget en fint sjungande trädlärka. Tog en koll vid orrmyren och där var nästan tom på fågel. 2 korpar och 2 sädesärlor samt värmedaller över
de bruna ytorna. Antecknade ett 20-tal arter . Sista kollen i Möllers skog och där hittade
jag ett boträd, med större hackspett och svartvit f. i närheten. Är det ruvning på gång
månne?
Namn: Lennart
Datum: 1 maj 2007
Text: Margit ville höra storlomsrop, så vi körde till Värsjön. Ett enda rop, men 7 st. lommar.
Inte så dåligt! En drillsnäppa visade sig också på ön rakt framrör badplatsen. Och nere i
söder 2 st. fisktärna, samt lika många kanadagäss. Mängder med fiskmås.
Namn: Lennart, Margit, Hans
Datum: 1 maj 2007
Text: svartvit flugsnapparen har varit synlig i trädgården. På kvällsrundan med cyklarna såg vi
en trana på höger äng innan korset vid grisastallarna innan Flinka. Pär har tidigare flera
ggr. sett två däromkring men ikväll bara en, ruvar en måntro? Vid Eket, kobonden, såg vi
årets första hussvala.
Namn: Birgit & Pär
Datum: 1 maj 2007
Text: C:a 150 vitkindade gäss gjorde en lov över Västra Spång vek sedan av mot Värsjöhållet
på fm.
Namn: Ferenc
Datum: 2 maj 2007
Text: Hjelmsjön, 2 ejderhannar, 3 vigg. En stunds kvällslyssning vid Långasjön, beckasin, sävsparvar, morkullor drog, björktrast, tofsvipan hördes, liksom grågässen ute i vassarna.
Många starar drog runt i väntan på att intaga vassarna för natten, uppskattningsvis 500 ex.
Namn: Björn
Datum: 2 maj 2007
Text: Ärtsångare här hemmavid i morse vid 9-tiden. Förbiflygande stenknäck i em.

Namn: Lennart
Datum: 2 maj 2007
Text: Satt en stund vid Mammas vik nu på kvällen. Plötsligt får jag in två småspovar i tuben
rakt över grundet! Vet inte om de kanske stått någonstans vid sjön för de kom väldigt lågt.
Drog vidare mot norr. En ejderhane och två viggar rastade. Hemma ropande mindre hackspett borta från Lennart.
Namn: Patric
Datum: 2 maj 2007
Text: Mycket trevligt med Lennarts trädlärka, den är vi inte bortskämda med i kommunen! Är
det enda häckplatsen? För några år sedan häckade troligen 1 par vid Höjaholm men annars
har vi väl inte haft några häckningsindicier mer än från denna lokal i Havabygget (Lennart
hade den på samma plats även förra året)? Var och lyssnade kort i morse vid 06.20. Sjöng
fint och verkade inte bry sig om E4:an det minsta.
Namn: Patric
Datum: 3 maj 2007
Text: Mindre hackspett, gröngöling, forsärla (obs av kvarnboende, vid Stensån), kartfjäril i vårgeneration. Nere kring Lilla Mattarp och Stensåns närhet. Inventering kring kulturlandskapet.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 4 maj 2007
Text: Trampade ner till Esborrarp i morse. Ljuvlig fågelsång i härlig morgonsol. Daggen låg
som silver på gräs och blad. Hussvala och törnsångare blev nya kryss för året. Var beredd
på att höra göken, men det blev inget ko-ko. På hemväg var jag också och kollade trädlärkan. Hördes högt i skyn med fin sång, sedan dalade den ner till en furutopp. Här hemma
sjunger en exalterad taltrast varje dag, och pilfinkpar har etablerat sig på G Hallandsvägen
9. Det är många år sedan sist. Ikväll hördes åter mindre hack ett tag. Undrar hur det blir
med boplanerna.
Namn: Lennart
Datum: 4 maj 2007
Text: Lennarts trädlärka sjöng vackert i morse i V. Ringarp.
Namn: Björn
Datum: 5 maj 2007
Text: Även jag har atlasinventerat. Höll mig mestadels i södra delen av Store sjö och i Jännaholm. Några nya arter, men bara väntade, nyanlända. Trastarna har ungar nu, såg dubbeltrastar med matpaket i näbben i Trulsabygget och på vägen hem vid Svarta sjö (Jörgens
ruta). Hittade sävsparvsboet vid Store sjö denna gång, 5 st ägg. Där hade jag också en flitigt sjungande bergfink. Den borde inte vara här nu! Sjungande skogsduva i Jännaholm. 1
älg, flera tosteblåvingar. Stort och smått... Grågåsungar på flera lokaler och även kanadagåsungar vid Vemmentorpasjön. Fin dag!
Namn: Patric
Datum: 5 maj 2007
Text: Drygt 3 och en halv timmes atlas i mestadels Åkarp. Mycket vandrande i skog och på
moss/myrmark. Fick ihop 46 arter. Roligt med skogsduva även här, törnsångare, forsärla

med mat i näbben, en ropande mindre hackspett plus fler minnesvärda upplevelser, en räv
t.ex.
Namn: Björn
Datum: 6 maj 2007
Text: Föreningen höll tävling i fågelskådning, ett modifierat "Tag plats". Tre lag startade, totalt
10 deltagare, fördelade på Flinka sjö, Långasjön och Värsjön. Antalet arter som sågs vid
de tre sjöarna var 39, 42 och 35. Tillsammans hade vi sett 62 arter under förmiddagens 3,5
timmars räkning.
Namn: Tony
Datum: 6 maj 2007
Text: Lövsångare är väldigt aktiv i vår trädgård.
Namn: Birgit & Pär
Datum: 7 maj 2007
Text: En gräsandhona har valt en människonära plats för sitt rede. Helt intill väggen bakom ett
par rosbuskar vid skolmatsalen Gyllet ligger hon och ruvar. Enligt Stig P. är där 7 ägg,
och någon från bespisningen har ställt ut en skål med vatten till den. Barn och vuxna, bilister, mopedister och cyklister passerar helt nära utan att hon reagerar. Jag kan faktiskt
kryssa kriterium 18 från min arbetsplats!
Namn: Lennart
Datum: 8 maj 2007
Text: Hade även en räv på tomten idag.
Namn: SVEN KILLHULT
Datum: 8 maj 2007
Text: Gick runt Fedingen ikväll. För 7 dar sen såg ja 3 kullar nykläckta, kanada, grågås,6-7 i
varje kull. Nu en massa ungdomar i kanoter, landsteg på häckningsplatser. Många fåglar
cirkla över och skrek. SYND. Sjön Gyllet: endast 1 kanada kvar. Förra gången 7 grågäss,
knipor, änder. Nu stod de folk och fiska. Såg strandpipare mittemot flygfältet, som för övrigt är tömt på stock nu. Till fördel för fåglar o andra flygfä. Björnholm nära onsenamossen 1 st. häckande tranpar.
Datum: 9 maj 2007
Text: Mindre hackspett söder Lärkesholmssjön. 1 tornfalk vid Skåneporten.
Namn: Janne
Datum: 5 maj 2007
Text: En backsvala bland hus- och ladusvalor över vassen vid Mammas vik, Hjälmsjön. Mindre
strandpipare 3 ex vid industriområdet. De tycktes komma bra överens alla tre.
Namn: Tony
Datum: 10 maj 2007
Text: Kryptogaminventering nere i Pinnåområdet av Andreas Malmkvist (lavar) och Henrik
Weibull (mossor. Intensivt. Fick bl.a. se träden med örlav och mussellav ovanliga i Skåne!
Tre olika fjädermossor, fällmossa, lien och stor bräkenmossa, klippfrullania, krusig ulota,
stor fickmossa mm. Tråkig tallfällning mellan Landisbanan och pojkarnas badställe ds
Namn: Janne (medföljare)

Datum: 12 maj 2007
Text: Vi deltog i Skånes Ornitologiska Förenings tävling "Tag plats". Satt vid Långasjön där vi
under sex timmar i fint väder fick ihop 53 arter. Huvudsakligen förväntade sådana, mest
udda ett gravandspar som flög förbi. Häger, glada, brun kärrhök, vattenrall, fisktärna,
skogsduva, gök, tornseglare, rörsångare, trädgårdssångare m.m. Tävlingsresultat så småningom på www.skof.se
Namn: Patric, Björn Tony
Datum: 12 maj 2007
Text: 1st kärrsångare i Åsljungasjön
Namn: Kjell K
Datum: 13 maj 2007
Text: Atlasinv. i Slättsjörutan, som då alltså delvis ligger i Hässleholms kommun, inte så tidigt
som Patric, mellan kl. 7 och 10. Kricka var ny för rutan, på flera ställen mindre korsnäbbar i mindre sällskap, spillkråkor på minst två ställen, både trummande och ropande,
gröngöling, och precis i kanten på rutan en sj kärrsångare, troligen på flytt.
Namn: Björn
Datum: 13 maj 2007
Text: Atlasinventerade i Jännaholmsrutan 05:00-10:00. Gick från Smedhult till Jännaholm, vidare till sydvästra Store sjö och via Sönder Össjö tillbaka till Smedhult. Hade spelande orrar i flera riktningar, svårt att säga exakt var de satt, men 1 ex i Smedhult, möjligen i min
ruta, kanske så långt bort som på Smedhultamossen, minst 1 ex Jännaholm och 1 ex från
myrområdet SV om Store sjö. Samma sak med gök. Säkert minst 7-8 olika i alla tänkbara
riktningar. En flock med mindre korsnäbbar verkade bestå av enbart gulgröna individer,
kanske årets kull, men det är ju svårt att säga att de säkert häckat i rutan. Roligaste observationen var ändå en både ropande och trummande mindre hackspettshona vid Lillesjö,
Sönder Össjö. Så visst både trummar och ropar båda könen! Hade sammantaget 54 arter.
Stannade vid Hjälmsjön på vägen hem och det gjorde även en annan atlasinventerare,
nämligen Björn. Vi fick se ett mäktigt sträck av vitkindade gäss. Minst 1000 ex, kanske
1200-1300. En stund senare hade Björn ytterligare ca 1000 ex över Ringåsen (SMSrapport). Några backsvalor jagade över Hjälmsjön.
Namn: Patric
Datum: 13 maj 2007
Text: I förmiddag 9 gäss på åkern bredvid kollonin, canada o grågäss. Gyllet Häger en grågås,
gräsand med 5 ungar. Fedingen.
Namn: Sven S.
Datum: 14 maj 2007
Text: Mindre hackspett vid Mattarps gamla skolhus. Skogsbingel, storrams mm
Namn: Cissela, Ulf, Janne
Datum: 16 maj 2007
Text: Stjärtmespar samlade bomaterial vid Krokasjön/Gårdsjön, vid 18tiden. Trädkryparpar
ville inte avslöja boplats. 10 ex mindre korsnäbb, flera av dem visade upp sig fint i ett
närbeläget träd. Minst 4 var juvenila randiga, 1 gammal röd hane, 1 ung orange hane.
Synd bara att de inte är "giltiga" för atlasrutan nu. Enkelbeckasin hördes. 28 grågäss. Rörsångare 1 ex hördes från Gårdsjön. Järnsparv, trädgårdssångare underhöll.
Namn: Tony

Datum: 16 maj 2007
Text: Tidig atlasinventering. 05:30 sjöng trädlärkan fint i Havabygget. Möjlig härmsångare i Ö
Flinka var, med teknikens och fågelguidens hjälp, en kärrsångare, som ju härmar andra
fåglar bättre. Målet för turen var att hitta tofsvipungar och med hjälp av tuben och lite
väntan, fick jag syn på 2 st näpna små dunbollar. 10 st. vuxna fanns också på ängen vid
Nils Nilssons, liksom kricka i par, skogssnäppa, sångsvanparet. Har de misslyckats med
häckningen, eller ? Hörde någon mer sångare på väg vidare, men blev inte klok på dem.
Innan jag lämnade rutan mot Grytåsahållet, kom en rödglada jagad av kråkor. Grå flugsnappare på bortre Turabygget.
Namn: Lennart
Datum: 16 maj 2007
Text: I Gyllet börjar nu näckrosorna blomma, ibland dessa fanns 9 grågäss. Intill kollo är gäss o
kanada tillbaks. Såg 9 st. storväxta ungar simma, fler fanns på åkern. Björnholm Tranor
hade flyttat 150 m bort p.g.a. hästar i närheten. Såg lomparet för första gången i dag i Fedingen.
Namn: Sven . S. Killhult.
Datum: 17 maj 2007
Text: Inventerade, eller snarare strövade omkring och njöt av våren, i mina båda atlasrutor kring
Store sjö. Korpbo med ungar, skäggdopping, storlomspar, stjärtmes med bomaterial och
mindre hackspett är väl värda att nämna. Och att trädgårdssångarna börjar ta in något lite
på svarthättorna. I Fedingesjön inte mindre än 3 par fisktärna. Några lommar syntes inte
till. På kvällen satte jag mig vid Långalts myr. Det blev en underbar kväll med trastsång,
morkulla, skogssnäppa, gök, orre, kattuggla m.m. och till sist också nattskärra. En nattskärra även vid Lönnsjön. Vi borde nog tidigarelägga våra årliga nattskärreexkursioner till
maj för det är mer uthärdligt med myggorna vid denna tid. Endast några enstaka stick.
Men i år får junidatumet ligga kvar.
Namn: Patric
Datum: 18 maj 2007
Text: Inventerade runt Flinka sjö, så nära man nu kan komma. Gök både hördes och syntes flera
gånger. Orolig enkelbeckasin och dito rödhake. Rörsångare har anlänt och grå flugsnappare hördes nära tornet. Nötväcka har inte rapporterats i rutan tidigare och jag hade 2 st. med
mat i mun. Ett ormvråkspar blev irriterade, så de har kanske bo i närheten. Starungar i
holken närmast tornet. Tänk om vi kunde lägga upp spången över sjöns utlopp nästa gång
vi samlas, så slapp man gå upp till vägen för att komma runt sjön!?
Namn: Lennart
Datum: 19 maj 2007
Text: Efter en mycket tidig morgon hamnade jag till slut vid Hjälmsjön där jag fick syn på en
liten mås i regnet. Kommunens första dvärgmås, 1 2K fågel, hade den goda smaken att
födosöka i sjön. Efter sms anlände Janne, Eva, Tony och Björn. Fick några halvtaskiga
bilder på den. Se under galleri. Men vad var det för ett djur som vi såg i strandkanten?
Kan det finnas bisamråttor här? Ca 20 cm långt.
Namn: Patric
Datum: 19 maj 2007
Text: Den var för liten för att kunna vara bisam. Måste ha varit en vattensork. De gillar tydligen
märgen i vassen, det är nog anledningen till att den samlade såna. Undrar om en länk som
den denna funkar här

Namn: Tony
Datum: 20 maj 2007
Text: Johan o undertecknad hade faktiskt spel av hela tre pärlugglor i Bosjöholmsområdet. Alla
tre hördes samtidigt! En nattskärra på Långalts myr. På morgonen atlasinv. i Ingeborrarp/Rya i nästan 3 timmar. Ingen obs att höja ögonbrynen för gjordes!
Namn: Björn
Datum: 20 maj 2007
Text: Floraväktarkoll i Persköp. Gällde lilla grässluttningen med backsippor. Blommat över sen
länge. Antalet blomstänglar ett 30-tal, ungefär som ifjol, men färre än åren innan. Svinrotsbestånd på ett par ställen, fina, starkt blå jungfrulin. Dessutom arter som backtimjan,
ljung, åkervädd, gråfibbla, gökärt, blodrot, gullris, svartkämpar, ängshavre, stagg, knägräs, vårbrodd, luddtåtel m fl
Namn: Eva, Janne
Datum: 20 maj 2007
Text: Tyckte mig se tre tornseglare över Klockgatan nu i em. Det kan väl vara tid för dem nu?
Namn: Birgit
Datum: 23 maj 2007
Text: Nu har gräsandhonan vid skolans matsal ungar runt sin bale. 5 st kunde jag urskilja idag.
Namn: Lennart
Datum: 23 maj 2007
Text: Inventering i Tockarp. Koll vid relativt ogödslade betesmarken ner mot Stensån. Blockigt.
Möjligen enda lokalen med kattfot, litet område på stenblock, detta år 20-tal blomstänglar.
I övrigt granspira, revfibbla, svinrot, slåttergubbeblad mm Jättegrova linden något härjad
av "Gudrun", men dock vid gott liv.
Namn: Janne, Cissela (Regionmuseet)
Datum: 24 maj 2007
Text: En strandskata höll till vid Pinnån utmed motorvägen vid Sånnestorp.
Namn: Ferenc
Datum: 24 maj 2007
Text: Hade inte de "vanliga" fåglarna funnits hos oss hade det varit mycket, mycket tomt för
syn- och hörselintrycken! En liten reflexion bara. Först den 20 maj dök tornseglarna upp
uppe hos oss på Ringåsen. Och det tråkigaste av allt. För första gången under de tjugo
åren vi bott på Ekorrstigen är vi utan starar! Mellan två och fyra par har vi annars haft.
Det är mycket tomt utan dem, men tornseglarna kommer till holkarna lite tidigare, så någon gynnar det.
Namn: Björn
Datum: 25 maj 2007
Text: En törnskata håller till ute på hagarna runt Lillgården, den har varit där hela dagen.
Namn: Viktoria & Ferenc
Datum: 25 maj 2007
Text: Inventering i Tockarp, östra delen. Buskstjärnblommor spridit sig på några ställen, mest
nära gamla sågen. Gammalt ålkisteställe, ej i funktion (Stensån). Kärrsångare måste det

väl varit. Flera törnsångare. Stare som härma storspov. Kolla också ganska ogödslad betesmark en bit norr vägen mot Vemmentorpasjön: nästan blommande slåttergubbar, svinrot, jungfrulin, stagg, borsttåg m fl kväveflyende arter. Fina stengärdsgårdar, kraftiga.
Mycket ek i lövdungarna här i Tockarp! Gröngöling, större hackspett.
Namn: Janne
Datum: 25 maj 2007
Text: 1 st. Näktergal i Flinka sjös utlopp
Namn: KjellK
Datum: 25-26 maj 2007
Text: Kvällslyssning i norra delen av kommunen. Inte mindre än 10 nattskärror hördes: Jännaholm, Smedhult (4 ex på två olika lokaler), Karsatorp/Långalt, Lönsjöholm, Vemmentorp
och Attarpsmossen (2 ex). Väldig fart på ugglorna. Pärlugglorna i Bosjöholm hördes
mycket fint, kattugglor vid i princip varje stopp och en hornuggla i Höjaholm. Kärrsångare sjöng i Skånes Värsjö. Morkulla, enkelbeckasin, gök. Mamma och Lena såg ett bobyggande törnskatepar i Ramnekärr för en vecka sedan och igår.
Namn: Patric
Datum: 26 maj 2007
Text: Janne o undertecknad var ute i ca 3 tim o 30 min atlasinv på Bjärabyggeytan i Skånes Fagerhult. Ren skogsmark och en kraftledningsgata blev de genomgångna biotoperna. Inget
nytt kryss för rutan. Dock bo av större hackspett, sång av grå flug, dubbeltrast, av tre talltitor, spillkråka, mindre korsnäbb, mm. Ca 40 arter blev det.
Namn: Janne o Björn
Datum: 26 maj 2007
Text: Morgonens 3.5 tim inventering i V. Ringarp och Smörmyrkanten gav klent i protokollet.
Det hetaste var ett blåmesbo, lågt i trädhål, med synliga ungar. Man får väl vara nöjd med
det lilla. Kollade ju orrmyren också och där stod två tuppar och spelade, men annars
mycket tyst därnere. Ja, vid Havabygget var trädlärkan på gång 06.15 trots det mulna vädret. På tal om häckningar hemmavid så har vi stare med ungar och det är flera år sen sist.
Det är också roligt att ha häckning av svartvit flugsnappare i två holkar.
Namn: Lennart
Datum: 27 maj 2007
Text: Ett forsärlepar flög runt och fångade insekter vid inloppet till Åsljungasjön, där satt en
storskrakhona på strandkanten.
Namn: Josefin och min mamma Ireen
Datum: 27 maj 2007
Text: Tony ringde och berättade om en lyckad hornugglehäckning i Skogen. Vi var där och försökte fotografera de 5 stora ungarna, men det var inte så bra ljus så jag försöker nog en
annan dag. Hemma hos mina föräldrar har det dykt upp ett ensamt gråsparvspar som
häckar i en av deras holkar. Matar ungarna nu. Jag minns aldrig att jag sett gråsparv där
och under de 13 åren jag bodde på Lillgården noterades aldrig arten. Ett törnskatepar nere
i Harbäckshult.
Namn: Patric
Datum: 27 maj 2007

Text:

Tidig exkursion med fågelcirkeln. Åkte till Lönsjöholm där vi gick en runda och lyssnande till fågelsången. Ganska tyst, trastarna håller låg profil nu. Tyvärr hörde vi inte heller
någon orre från myren. Mest aktiva var gök, bofink, svarthätta, lövsångare, och gärdsmyg.
Trana, skogsduva, gröngöling, tofsmes, talltita. Avslutade med en kärrsångare som var ny
art för atlasrutan. 9 personer orkade upp i ottan.
Namn: Patric & Björn med fågelcirkel

Datum: 27 maj 2007
Text: Björn skrev om bristen på starar, vi har nog tagit över en del och kanske Margit & Lennart
resten! Vi har för första gången starar här, t.o.m. två par med ungar i två holkar. Kul.
Namn: Birgit o Pär
Datum: 29 maj 2007
Text: Vacker brun kärrhök hane lämnar över byte till honan i Flinka sjö.
Namn: KjellK
Datum: 30 maj 2007
Text: Åter en morgonstund i rutan. Idag grått och vått med brist på högre kriterier, men gott om
arter. Gick från Sjöbygget och söderut genom skogen och kom ut neråt Esborrarp. Har ju
hittills genom åren mest varit på cyklingsbara vägar och nu måste jag försöka hitta gångstråken i terrängen.
Namn: Lennart
Datum: 30 maj 2007
Text: En fin rovfågelkväll, det började med en duvhök som kom fint seglande bara 50 m över
huset här hemma i V. Spång den kom från Skåneports hållet o gled iväg mot Sonnarp. Sen
kom en bivråk kretsande vid Lillgården, den tog ett varv över ängarna och tog sen fart mot
norr. Även en ormvråk på Lillgården.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 30 maj 2007
Text: Vi åkte upp och lyssnade på gräshoppsångaren i Attarp. Även nattskärra hördes på denna
lokal. Flera korta stopp gjordes för kvälls- och nattsång. Ytterligare 2 nattskärror vid Attarpsmossen och 2 vid Store Mosse. Trädlärkan vid Havabygget hördes däremot inte. Avslutningsvis lyssnade vi på en näktergal vid Flinka sjö.
Namn: Patric, Janne, Eva
Datum: 30 maj 2007
Text:
Törnskata, en hanne i Troedstorp, en lokal som hyst arten åtminstone sedan 70-talet.
Namn: Björn
Datum: 31 maj 2007
Text: Två forsärlor vid Stensån, Boaltsvägen Attarp: gröngöling, ladusvalor, pilfink, trädgårdssångare... och en kortare stund svirrade en gräshoppssångare till (nära smågårdarna vid
90-graders svängarna)... och en falk drog fram ovan de varnande svalorna, ganska säkert
en lärkfalk...
Namn: Cissela Olsson, Janne
Datum: 1 juni 2007
Text: Gjorde en vanlig cykeltur ner till Flinka sjö tidig morgon, men stannade och gick runt
stenbrottet i Ekholm. Det ligger ju precis i norrkanten av min ruta och ger lite speciell ka-

raktär och biotoptyp. Där fanns 4 st. mindre strandpipare, 1 tofsvipa, 1 skogssnäppa m. fl.
2 skrattmåsar cirklade runt mej ett tag och tycktes irriterade, men det är väl inte alltför bra
biotop för dem? Framkommen till tornet var första obsen lövsångare med föda, den som
Seth noterat i loggboken, och efter en stund började näktergalen sjunga. Den har vi ju efterlyst ett tag! I övrigt var det inget nytt. När jag gick tillbaks till cykeln, lyfte jag på locket till en holk och där låg en ruvande? Man är ju inte van vid att se fåglar rakt uppifrån.
Får väl vänta tills de börjar mata.
Namn: Lennart
Datum: 2 juni 2007
Text: På morgonen gjorde jag min 20-punktsinventering i mestadels norra delen av kommunen.
Vädret var verkligen inte som gjort att inventera i, jag höll på att vända i ytterdörren i
morse, regnet föll ihärdigt. I alla fall gav jag mig iväg och resultatet blev väl inte det bästa, det var lite segt hos fåglarna också. Endast en kortare stund på fm. var det uppehåll innan jag var klar vid 9.30.-tiden. Fick ihop 35 arter på de trettio stoppen, vilket vid bättre
väder nog hade varit över fyrtio. Individantalet fåglar var också lägre än normalt. Ett par
gransångare, mindre korsnäbb, tofsvipa, sånglärka kan väl nämnas lite extra. Saknade exempelvis kungsfågel, buskskvätta, grönsångare m.fl. På em-kväll kollade jag holkserien i
Ö. Ringarp. Många mesar utflugna, mest svartmes och talgoxe tror jag och alla nötväckorna. Stora talgoxungar i flera holkar, flygga vilken dag som helst. Dåligt med svartvit,
det stämmer nog att många tropikflyttare har det tufft! Tätt med större hackspett i Jannes
skog, tre bon sprang jag på. Prel. resultat nedan. Mes 18 häckningar, talgoxe 13, blåmes
10, svartvit flug 5, nötväcka 3 o svartmes 1.
Namn: Björn
Datum: 3 juni 2007
Text: Var åter uppe i Skogen och fotograferade hornugglorna. Har lagt in några av fotona i Svalan. Klicka Naturobsar, Örkelljunga och därefter på bildikonen längst till höger på obsarna. 2 juni: kärrsångare 1 sj i Skånes Värsjö, sångsvansparet i Åsljungasjön har tre ungar.
Några backsvalor jagade fram tillsammans med hussvalor och ladusvalor över Hjälmsjön.
Var kan de hålla till?
Namn: Patric
Datum: 3 juni 2007
Text: Exkursion kring natur- och kulturlandskapsinventeringen i kommunen. Cissela Olsson
från Regionmuseet medverkade, berättade. 9 deltagare. Grytåsa by var utvald som exempel. Inägorna vid den gamla gårdsplatsen vid Jan Erik och Agneta Hectors studerades gemensam gårdsplats på kartan från 1728. Äldre boningshusdel från 1821. Fin fägata som
förr ledde djuren till utmarken, Möllers skog. Jordkällare med den gullysande, sällsynta
lysmossan. Studerade den kvarvarande f.d. ängen, nuvarande betesmarken, längre österut.
Rikt inslag med granspira i blom, någon slåttergubbe snart ock, svinrot, revfibbla... Utmarken studerades så i bröderna Möllers ännu betade skogsmark. Fika vid skogsdamm.
Törnskatepar, forsärlor, större hackspettungar. Slutligen kollade vi några gamla kvarnplatser längs Flinkabäcken. Kambräken, klockpyrola, lopplummer.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 5 juni 2007
Text: Fortsatt fågelskådande på e.m. och kväll/natt. I Långalt noterades två par stenskvätta med
ungar, trädgårdssångare med matpaket, grå flugsnapparbo och större hackspettbo med tiggande ungar. Större hackspettbo också i Sönder Össjö. m.m. m.m. På kvällen blev det en
rejäl runda efter nattskärror. 1 ex Svinabromyren, nära Kallrasjön, 1 ex Healt, 2-3 ex

Svenskemyr på skånesidan och 1 ex på svensksidan, 1 ex Jännaholmsmossen, 1 ex Liamossen, 2 ex Långalt (1 vid Sänkesmossen) och 1 ex Attarp. Vid ett stopp mitt i natten
skrämde jag iväg en duvhök. Antagligen var jag rakt under boet. Minst en unge hördes.
Får undersökas vidare. Kattugglor vid några stopp. Gräshoppsångaren i Attarp hördes
inte.
Namn: Patric
Datum: 5 juni 2007
Text: Den årligen återkommande naturdagen för Berings- och Mårdenskolans 4:e-klassare runt
Lärkesholmssjöarna. Ca 60 elever, lärare och föräldrar åkte kl. 5 på morgonen ut till sjöarna. Väldigt klen fågelsång, ovanligt sent datum, men det blev trevligt ändå. Några grupper fick till slut höra göken och vid stora sjöns södra sida sågs en mindre hackspett. Som
naturguider fungerade undertecknad, Eva, Kjell, Zigge, Björn och Janne.
Namn: Patric
Datum: 6 juni 2007
Text: Tog mej ner till Esborrarp på fm. och gick 2 tim. runt och i kanten av de öppna markerna.
En hel del fågel men inte så lätt att höja kriterierna. Hittade bl.a. två häckningar av större
hackspett, kajpar med bomaterial, gröngöling på två platser men ingen ville avslöja boplats, pilfinksungar i grupp, gök 2 st samtidigt, fasan tupp och höna. Och så får man uppleva en del annat också som, räv och rådjur. På hemväg stannade jag till vid Nilssons ängar i V Flinka och där kunde jag räkna till 19 tofsvipor. De börjar väl samla sig efter häckningsperioden? Ikväll kom vi vid Lärkesholmssjöns östra ände, och där låg en ejderhane.
Namn: Lennart
Datum: 6 juni 2007
Text: Var på besök i Kullabygden. Stannade en timme vid Mölle fälad. Några klockgrodor kunde fås att konsertera mitt på eftermiddagen. Mest roligt var kanske mängderna med tistelfjärilar, nog i hundratal. Rörde sig bland ännu ej överblommad trift och på de gula gråfibbleblommorna.
Namn: Janne
Datum: 6 juni 2007
Text: Var på jakt efter näktergalen vid Flinka sjö, som åter igen gäckade mig, nu har den nog
dragit vidare. Johan o undertecknad tog några nattskärrelokaler i södra delen av vår kommun. Vardera 1 ex på Store Mosse, nära Abborrasjön i Åkarp och Västrarpsmossen.
Namn: Johan o Björn
Datum: 7 juni 2007
Text: Uppe i Lilla Bjälkabygget. På Tage Jönssons mark. Mycket vackert alkärr med majbräkenbuketter en masse! Dock inte så mycket äldre alsocklar. Bäck som går ner till Lilla
Stensån, just i länsgränsen. Satt och fikade vid ett lugnare parti av denna lilla å, där ett
knappt tiotal hannar av den eleganta blå jungfrusländan hade flyguppvisningar. Två hannar dansade mot varandra minut efter minut. Den mer oansenliga, brunfärgade honan dök
upp i några exemplar. Skogssnäppa, gröngöling, större hackspett, gärdsmyg, buskskvätta
mm. Gunnar Bielks för länge sen upphittade flintyxor (33 cm resp. 22 cm långa) kunde
beses och avfotograferas. Lär ha offrats till solguden för ca 4-5.000 år sen... Väldigt tjusiga yxor.
Namn: Janne
Datum: 8-9 juni 2007

Text:

Ingrid Svensson mfl har hört något som låter som en näktergal i trädgården i Åsljunga.
Denna har hörts tidiga morgnar och på natten i flera dagar. Dessutom finns det blommande bolmört i deras trädgård.
Namn: Ingrid Svensson genom Josefin
Datum: 9 juni 2007
Text: Hornuggla med tre ungar i gammalt kråkfågelbo vid hus i Östra Flinka hos Jörgen och
Ingela Larsen.
Namn: Janne
Datum: 10 juni 2007
Text: Perry, Eva, Tony, Kevin och undertecknad var på dagfjärilsexkursion/kurs vid Hovdala
idag. Christer Jönsson från Hässleholm höll i detta Nsf/Studiefrämjandet-arrangemang.
Såg bl.a. puktörne-, ängs- och silverblåvinge, violettkantad guldvinge, slåttergräsfjäril,
kamgräsfjäril, hagtornsfjäril, nässelfjäril och skogsnätvinge. Blev också några icke dagfjärilar som sotmätare, svartribbad vitvingemätare och rödfransad björnspinnare. Trevlig tur
och varmt var det.
Namn: Patric
Datum: 11 juni 2007
Text: Inventering i kulturlandskapet i Stora Bjälkabygget, mellan byvägen mot Attarp och Attarpsmossen. Mindre hackspettbo med ungar 5-6 meter upp i murken björk. Gröngöling,
större hackspett. Glada, vråk. Kajor, starar. Några sångare underhöll ibland: törnsångare,
ärtsångare, svarthätta, grönsångare, buskskvätta. Gök. Trevlig obs med stenskvätta och läten från ungar nedifrån stenröseskravel. Bland fjärilar nästan enbart nässelfjärilar.
Namn: Janne
Datum: 12 juni 2007
Text: Nattskärreexkursion på programmet. 10 personer. Vi åkte först upp till Svenske Myr där
vi efter en halvtimmas väntan fick höra 3-4 nattskärror. Morkulledrag, skogsnäppa, buskskvätta och ca 50 prutgäss på sträck norrut. Mygg & KNOTT! På vägen hem stannade vi
till i Bosjöholm där vi hörde ytterligare en spinnande nattskärra och dessutom fick se en
hona ganska fint. Trevlig kväll!
Namn: Patric, Björn m.fl.
Datum: 12 juni 2007
Text: 2 storkar var på besök i Harbäckshult/Klippebygget på f.m.
Namn: Bo, Saga, Jonny, Sten-Inge, Anita m.fl.
Datum: 13 juni 2007
Text: Stora Bjälkabygget. Mycket gräsmark som bara nyttjas delvis tycks det. Kolla ett par fd
kvarnplatser (skvaltkvarn...), bl.a. utmed Lilla Stensån, i landskapsgränsen. Mindre bitar
klart fina vid ån. Gutefår hos Lennart Gustafsson, haft några årtionden. Några fågelarter:
spillkråka, gransångare, skogssnäppa, ladusvala, hussvala, tornsvala m fl. Tallskog med
blåbärsunderväxt. Annars mycket granskog på den tidigare utmarken. En tistelfjäril.
Namn: Janne
Datum: 13 juni 2007
Text:
Två fiskgjusar flög över i kanten av Hjälmsjön under tennisspel på kvällen.
Namn: Christer Sandén, Janne

Datum: 14 juni 2007
Text: Cyklade 2 tim i förnatten. Ropande kattuggla och morkulla vid Ekholmsgården. Strandpipare sprang på kanten vid stenbrottet. Kråkor på nattkvist blev skrämda när jag närmade
mej Flinka sjö. Där betade sångsvanparet och rörsångare hördes. Vid Flinkatorpet ropande
kattuggleungar, minst två, och en tredje kan ha varit honan som gav ett litet ljud ifrån sig.
Tofsvipeljud från betesmarken. Annars tyst i natten förutom det störande trafikbruset från
E4.
Namn:
Datum: 14 juni 2007
Text: 3-4 nattskärror hördes på mossen i Lemmeshult vid 23.30! Kul!!! Faktiskt första gången
jag hör nattskärra här i lemmeshult. Jag och pappa hade precis lastat av ett lass med hö när
kvällen avslutades på ett fantastiskt sätt, nämnas bör att mygg och knott inte störde denna
fina kväll!!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 15 juni 2007
Text: Boaltsinventering. Mest längs Lilla Stensån, både uppströms och nedströms "stora vägen"
norrut (mot Hishult). Gröngöling varnade som det vore en hök, hade ungar i en grov asp.
Gransångare sjöng. Mindre pärlemorfjärilar. Ofta är ån dikad, skapat betingelser för åkerbruk tidigare. Nu granplanterad på en del håll. Väl tilltaget dämme för sågmölledamm,
ännu synlig på 1930-talskartan, häradskartan. Inslag med trevliga träddungar i betesmark,
gräsmark nedströms; tall, ek, björk som ibland betas. Rotfibblor, stagg. Dubbeltrast, buskskvätta. Och på kanten av ån den i kommunen ovanliga strandgyllen (släkt med sommargyllen)! Bara ett ex! Fint hagmarksområde mot byn till. Större hackspettbo med ungar i
död grov gran. Just intill "Hishultsvägen" ett miniparti med bl.a. Jungfru Marie nycklar,
jungfrulin, slåttergubbe mm.
Namn: Janne
Datum: 17 juni 2007
Text: Vilda blommornas dag -exkursion till Lärkesholm. 7 deltagare. Vandring runt markerna
vid herrgården, spåren efter de 54 dammar som Linné omnämner (1949), sjön intill. Zigge
hade dagen innan hittat odört, ny för kommunen, växande i f.d. hönsgården bak gården.
Arter som skogsbräsma, rockentrav, vädd, kårel, strandpryl, åsljungabjörnbär mm Skön
vandring, skönt väder!
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 17 juni 2007
Text: Gjorde en gryningsrunda vid dammarna i Rössjöholm! Svanarna varnade när jag kom för
närma boet, (3 ungar), stötte 2 rådjur, 4 spillkråkeungar, skäggdoping är några av de roligaste obsarna!! På vägen hem såg jag en fin råbock i Snäckebotorp!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 18 juni 2007
Text: Jo, en rolig obs av kungsfiskare just vid "pågarnas" badställe, vid Pinnån, bak Landisbanan. Blixtrande, starkt fluorescerande och ljusblått, mörkare och rödaktigt... Overkliga
färger. Osvenskt. Allt under viss koll av reservatsområdet, diskussioner om broschyrer
och upplysningstavlor.
Namn: Josefine, Jacob, Anders, Janne
Datum: 18-19 juni 2007

Text:

Hemifrån har jag kunnat höra nattskärra surra två kvällar i rad nu. Den verkar hålla till i
utkanten av Store Ömosse.
Namn: Tony
Datum: 18-19 juni 2007
Text: Mer nattskärror... 1 ex Fäjemyr, 1 ex Tuvatorp, 1 ex mossen vid Sjöholma, 3 ex Bosjöholm (1 vid Bosjön, 1 "kalhygget" och 1 ex på mossen upp mot Krångelbygget), 1 ex Svinabromyren/Kallrasjön, 1 ex Skrikamyren, 1 ex Långalts myr och 2 ex Lemmeshult. Tror
att vi hört 35 olika hannar i kommunen nu. Vid Tuvatorp minst 3 kattuggleungar och vid
Bosjön minst 3 hornuggleungar. I Harbäckshult 1 sj. kärrsångare. Tidigare på kvällen sågs
1 storlomspar med 2 pull och 1 par med 1 pull i Värsjön. Inte helt omöjligt att det fanns 3
par med ungar, 2 + 2 + 1. Tyckte paret med 2 hade flyttat sig lite väl fort, men det får väl
tiden utvisa.
Namn: Patric
Datum: 18-19 juni 2007
Text: Atlasinventeringar tre mornar i sträck på olika lokaler. Den 18:e Bjärabygget och efter det
Värsjö by. Ingen göktyta i Bjärabygget detta år? Inga höjda kriterier dock samtal med
markägare på båda platserna, bl. a. Valter Nilsson, som alltid är trevlig att språka med.
Nästa dag var jag i Hässleholms kommun och Hålevik. Det mest spektakulära med denna
morgon var väl att jag intog min fika med ryggen mot en hässja! Även här pratade jag
med markägaren. Buskskvätta med mat i näbben, nyligen flygga trädpip-ungar, dubbeltrast, grågåsfamilj, mm. Den tredje dagen blev det inventering i Boalt Mörkhult på andra
sidan kommungränsen tillsammans med Janne o Eva. Gröngölingsbo enda höjningen, besökte även mossnyckellokalen, där orkidéerna stod i full blom.
Namn: Björn
Datum: 19 juni 2007
Text: Tofsvipa vid "storken" i Lemmeshultsbacken (Niklas Bengtssons). Varnade ihärdigt mot
kråkfågel. Forsärla vid Flinkabäckens utlopp i Pinnån, Grytåsa/Åkarp
Namn: Janne
Datum: 19 juni 2007
Text: Boalts "centrum", betesmarker mm Stenskvätta, gröngöling, ladusvala, tornseglare... Amiral, tistelfjäril, nässelfjärilar. Slåttergubbe, revfibblor i flertal, svinrotsblad, stagg. Jordkällare, varav en tidigare nog bebotts av grävling. Grova eken, delvis halvtaskig i sin krona
(utmed vägen till Hishult). Allt som allt ganska rikt med gräs, kanske sämre med gräsätare
i framtiden...
Namn: Cissela Olsson, Janne
Datum: 20 juni 2007
Text: Värsjön mot kvällen. Storlompar med en unge i nordost, ett par lommar utan ungar i väster, utspridda lommar på några håll, en lom som lyfte och drog runt på höjd och nog försvann... Vi måste bommat övriga lompar, lomungar. Skrek till några gånger. Storskrakhona med två ungar i nordost, dessutom ytterligare två unglösa skrakhonor. Kniphona med
tre ganska stora ungar. Fisktärnor som fiskade, 20-tal skrattmås, än fler fiskmås, gråtrut,
en havstrut. Två hägrar. Fint blommande notblomster. Brunag, dysäv, sjöhjortron.
Namn: Jörgen Andersson, Janne
Datum: 21 juni 2007

Text:

Morgonkoll vid stenbrottet i Ekholm. 4 korpar satt på grushögen när jag kom. Lyckad
häckning av mindre strandpipare, hona med tre ungar, samt ytterligare minst 4 vuxna som
spelade livligt. Och ny art i rutan, en spelande forsärla. Vidare till Flinka sjö, där det idag
fanns två par brun kärrhök, varav det ena, honan, samlade bomaterial. Tänk om det kunde
bli två lyckade häckningar? En törnsångare letade mat nedanför tornet och hittade en fet
grön larv och flög iväg.
Namn: Lennart
Datum: 21 juni 2007
Text: För tredje dagen i rad fanns göktytan på samma ställe i Träskobygget. Jag tror att det
fanns en till idag. Hörde den från andra sidan vägen. Törnskatehonan kom med mat i
munnen. Flera större hackspettar, en juvenil.
Namn: Viktoria, Peter, Ferenc
Datum: maj-juni 2007
Text: Forsärla vid Vanåsfors, Pinnån. Säkert häckning där. Höll sig vid ån, ganska nära bron vid
gamla E4-an.
Namn: Nils Ove Lindman (gm JJ)
Datum: 24 juni 2007
Text: Storspovflöjtningar hördes vid tennisbanorna i Hjälmsjö -från sträckande fågel. Måste väl
varit hona/honor som drog västerut, mot havet.
Namn: Janne
Datum: 24 juni 2007
Text: Göktytorna i Träskobygget kvar. Ropade ett tiotal gånger under 2 timmar på morgonen.
Efter viss envishet fick vi dessutom se en av dem. Annat: spillkråka, större hackspett, matande törnskata och lövsångare, många trädpiplärkor, mindre korsnäbb, järnsparv, talltita,
ärtsångare, gransångare m.m. m.m. I Lärkesholmssjön låg en silltrut tillsammans med
några gråtrutar. Mest spännande här dock lekande karpar (fjällkarp) vid strandkanten.
Minst 5 st riktigt rejäla karpar. Gissar på att de vägde upp emot 15 kg. I Skånes Värsjö
sågs kärrsångare (sjöng inte) och en törnsångarfamilj. Men ingen härmsångare här heller...
Namn: Patric & Björn
Datum: 25 juni 2007
Text: Kombinerade floracirkeln var denna kväll i Spångabygget. Tagelsäv, loppstarr, nålstarr,
ängsstarr, dystarr, hirsstarr, gräsull, kärrull, tätört, granspira, grönvit nattviol, vattenklöver
(massor) mm Upp mot Spångahöj sågs bl.a. dvärghäxört och skvattram.
Namn: ÖN:s o KbN:s floracirkel (Zigge, Janne)
Datum: 25 juni 2007
Text: Två strandskator låtade när de flög västerut över Hjälmsjön.
Namn: Eva, Janne
Datum: 26 juni 2007
Text: Inventering i Lönnsjöholm kulturmarker. Tranpar med unge i vall just vid bygränsen mot
Vemmentorp. Ganska stor unge vid det här laget. Skogsduva ropade i sena junimånaden
från boket, enkelbeckasin från Lönnsjön. Ladu- och hussvalor, gröngöling, 8-10 pilfinkar
(gården mot Krångelbygget). Kalkon, gräsand, tupp, hönor. Flertal mycket fina trädindivider, grova ekar och bokar. Fin blandning gräsmark, lövträd, stengärdsgårdar. Vid hus,
gårdar ofta flera lönnar, både skogslönn och tysk lönn. Mindre allé på ca tio träd (tysklön-

nar, hästkastanjer, ek) utgående från en av de mer dolda gårdarna. Några jordkällare av
olika beskaffenhet. Humle klängde, reste sig upp vid en i öster. Fint med växter vid Ville
Magnussons gård. Hittade inte så mycket rester efter 1800-talets kvarnar, dock dämme intill vägen öster Lönnsjön, vid granplanterad åkermark. Flera gårdssågar, cirkelsåg med
långbänk både i tidigare bruk och still going... Törnskata i Vemmentorp, längs vägen norr
Åsljungapallen.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 27 juni 2007
Text: Efter instruktioner av Björn, hittade jag idag också göktyta. Två ex. kunde jag avlyssna,
tidvis under intensiv "ordväxling". Längre in på vägen finns vildsvinsmatning, och där
fanns trutar, både grå- och havs-, kajor, hackspettar, trastar, finkar m.m. Här hemmavid
har flugsnapparparen matat länge, det ena 24 dagar. Enligt Nordens Fåglar av Staav, skulle det räcka med 15-16 dagar, men det var kanske svältkost när det regnade som värst.
Namn: Lennart
Datum: 28 juni 2007
Text: Inventering i Sjöhultet, norr Åsljunga. Glada, närgångna ladusvalor, mindre korsnäbbar,
orolig tofsvipa (söder Långasjö), grågäss, blandat väder. Ett tiotal grönvita nattvioler i
ohävdad gräsmark so Hultasjön. Jungfrukam och vinbergssnäcka i samma blickfång,
markfång. Ett par jordkällare. En liten, gammal markväg ses antydningsvis på topp av
rullstensås (bokbeklädd, björk). Fina stengärden i exemplarisk, något konisk, form runt
"Murarelyckan", skiftesnamn från 1848 (gården mot Bosjöholm).
Namn: Cissela, Janne
Datum: 28 juni 2007
Text: Tog en liten kvällsrunda. Nästan ingen fågelsång längre. De få som höll igång var svarthätta, järnsparv, gärdsmyg, buskskvätta, koltrast och bofink. Vid Krokasjön en grå flugsnappare som matade 2 ungar. En törnskata som flög ivrigt fram och tillbaka mellan bo
och skafferi med mat i näbben. Större hackspetthona med unge. 10 sädesärlor på bryggan
i Hultasjön, ungarna tiggde mat av de äldre. Grågässens alla ungar nästan fullvuxna.
Mindre korsnäbb 10 ex drog över norr om Åsljunga.
Namn: Tony
Datum: 29 juni 2007
Text: Liten sjörunda i kommunen. Fedingesjön: minst 3 fisktärneungar. Häckningsön nästan
dränkt av det höga vattenståndet, kan möjligen ha orsakat skada. 3 par tidigare, men såg
bara 4 ad nu. Inga lommar. Store sjö: fisktärna 1 ad. Inga lommar. Värsjön: storlom 4 par,
1 par med 2 juv, fisktärna 10 ad, silltrut 2 ad, 1 juv. Lärkesholmssjön: silltrut 6 ad, gråtrut
63 ex. Hjälmsjön: storlom 1 ad, skrattmås 15 juv.
Namn: Patric & Rikard
Datum: 30 juni 1o2 juli 2007
Text: Minst ett par kattuggleungar flyger omkring här i Spång alla kvällarna mellan 22.00-00.00
mamman kallar emellanåt på dem, de är ofta bara 10 m från huset, är lite nyfikna när jag
hoar efter dem.
Namn: Ferenc
Datum: 1 juli 2007
Text: Kombinerad floracirkel och ÖN-exkursion till Hallands Väderö. 11 vuxna, tre barn. Soligt
väder mitt i regnperioden! Några sporadiskt sjungande fågelarter: gransångare, svarthätta,

törnsångare, gärdsmyg, koltrast, taltrast, gråsiska, sävsparv, gulsparv, härmsångare. Dessutom tobisgrissla, tordmule, skarvar, trutar, svalor. I växtväg bl a: glansnäva, strandkvanne, sylnarv, spåtistel, tulkört, gullviva, skogskornell, benved, backtimjan... En skön dag!
Namn: Kombinerad ÖN och Klippanbygden
Datum: 1 juli 2007
Text: Knappt tre timmars sittande/gående på Värsjörutan. Matning av lövsångare, björktrast,
men inte flera! Hade på Landön den svårplacerade hägern, och 3-4 mycket orädda drillsnäppor, 2 par eller flygga ungar?
Namn: Björn
Datum: 2 juli 2007
Text: Fågelletande på kvällstimmar i Värsjöruta. Kollade upp misstänkta fiskgjusar - dock utan
resultat. Ungskogsvandring, kraftledningsgator. På slutet hittades äntligen en törnskata i
rutan. Och så kollades en f.d. betad enbeväxt gräsmark. Snårstarr, jungfrulin, prästkrage,
åkervädd, gulmåra, stormåra mm
Namn: Björn, Janne
Datum: 2 juli 2007
Text: Koll efter spindelblomster i Porkenahult och Bjärabygget (Sk. F). Tyvärr kunde vi trots
letande inte hitta några små blommande individer eller endast bladexisterande sådana i
den förut klart bästa lokalen mellan Porkenahult och Smedhult ‒ ute i en halvblöt
mosstallskog. På lokalen i Bjärabygget har fram till år 2003 endast ett exemplar av det
mycket späda spindelblomstret kunnat inregistreras. De sista tre åren har inte ens växtens
enkla bladpar kunnat ses. Så våra förhoppningar att finna något vid liv denna julikväll var
inte stora. Platsen för den tidigare orkidéindividen var åter tom. Men efter lite letande
fann Tony trots allt en planta med de motsatta, små, karakteristiska bladen. Vilken lycka!
Sällan kan några ynkans små blad skänka så mycken glädje.
Namn: Tony, Eva, Perry, Janne
Datum: 4 juli 2007
Text: En mindre hackspett behagade ropa till en ensartad gång borta vid tennisbanorna i Hjälmsjö.
Namn: Janne, Christer
Datum: 6 juli 2007
Text: Minst två hornuggleungar piper från granar nära gården i Östra Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 7 juli 2007
Text: Var ute en stund i de allt tystare markerna, bl. a. på årets "göktytelokal" i Träskobygget.
Inga tytor sågs eller hördes. Korp, gulsparv, st. hackspett, ärtsångare, gärdsmyg o några
till. Kollade även skrattmåsarna i Hjelmsjön. Mycket högt vattenstånd o grundet måste
nog ligga under vatten. I och flygande över sjön ca 50 ad skrattmåsar och liggandes i vattnet mellan grundet o Kjellssons låg det 29 juv skrattmåsar, som väl då troligen är resultatet av årets häckningar. De var alla ganska stora, några säkert flygfärdiga. Nedan Ringåsen på översvämmad åker hade jag ca 20 ad skrattmåsar o 2 juv. Hemmavid hade jag en
mindre hackspett den 2 juli.
Namn: Björn
Datum: 8 juli 2007

Text:

Efter midnatt, runt kl. 3 tiggde 2 kanske 3 hornuggleungar mat av de vuxna en bit in i
skogen från mitt hemman.
Namn: Björn
Datum: juli 2007
Text: Törnskatepar på atlasrutan "Värsjörutan". I Värsjön har åtminstone fem lomungar klarat
de första kritiska veckorna och är nu ganska stora. Ett par med en unge vid badplatsen, ett
andra par med två ungar vid Landön. och ett tredje par också med två ungar mellan Hästhagen o Slättsjö. Sedan ytterligare en lom mot Linhultet till o en lom som lämnade till
sjön. En silltrut låg tillsammans med fiskmåsar och gråtrutat vid "stenraden" utanför badplatsen. Fiskgjusen satt i en grantopp, drillsnäppor, mm.
Namn: Björn
Datum: 9 juli 2007
Text: Inventering i Krångelbygget. Mycket gräsmarker. Ännu både mjölkkor (20-tal) och köttdjur på en hel del håll. Dock sämre intill Vita sjöns sydsida. Tranor ropade till ett slag. 2
hägrar, 20-tal grågäss, 3 drillsnäppor vid den vattenöverfylld Stensån. Korsnäbb, småsjungande rörsångare. Idylliskt i viken där Stensån börjar... näckrosor, vass, säv, ladusvalor. Längre bort sjögull. Trevliga gårdar, byggnader.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 10 juli 2007
Text: Sjörunda på kvällen. Det finns t.o.m. 4 lompar med ungar i Värsjön! Två par med 2 ungar
och två par med 1 unge. Ett par utan ungar. Ca 10 adulta fisktärnor och minst 4 juvenila.
Matas fortfarande. I Fedingesjön dock inga fisktärnor alls. Häckningsön helt under vatten.
Kan ungarna ha klarat sig ändå och lämnat sjön kanske? En ensam storlom. I Köphultasjön var fiskgjuseboet tomt. 12 krickor flög omkring. I Store sjö en ensam fisktärna, inga
lommar syntes till. Har aldrig sett så högt vattenstånd i någon av sjöarna tidigare.
Namn: Patric
Datum: 11 juli 2007
Text: Inventering i Bosjöholm. Enkelbeckasin, orolig tofsvipa, ormvråkar, glada. Bosjön. Grönknavel, spenslig ullört vid liten höjd på norra sidan om sjön. Gräsmarken ohävdad sen
länge. Fristående bokar, någon ek. En del granplanterade gräsmarker sista åren i övriga
delar i Bosjöholm. Vinbergssnäcka. Lars Erik Johansson (Erik Johanssons son) räknat ca
60-tal på stallgrund för några dagar sen. Hans far Erik planterat in en gång i tiden. Sågkvarnen längst ned mot Vanås, vid ån. Där forsärlan häckat, där strömstaren syns vintertid. Satt och fika intill Pinnån. Brunt vatten. Rödhake varna med sitt mycket höga intensiva sugande läte... Uppströms en kort bit finns ett ganska stort stendämme över ån -som
byggts upp och tidigare skapat damm. Väldigt vattenforsande just nu.
Namn: Janne
Datum: 14 juli 2007
Text: Underhållövningskörde!? med Johan och passade på att stanna vid Värsjön och badplatsen
där. En fisktärna med en juv sittandes på en sten, därtill 4-6 flygandes över sjön på olika
håll. Lomparet med sin unge, som brukar hålla till utanför badplatsen, fanns på plats.
Många av stenarna i den bekanta stenraden, i höjd med den närmsta ön, syns fortfarande
inte. På en av dem som syns ovan vattenytan satt en silltrut. Många juv fiskmåsar i sjön.
Namn: Björn
Datum: 16 juli 2007

Text:

Inventering vid dels Sandsjöholm, dels vid Jälla (nära Vanås). Gröngöling, ormvråkar,
sjungande gärdsmyg, korsnäbbar, raspande dubbeltrastar. Mycket vatten vid gylen i Sandsjöholm. Många kallgräsfrukter. Gick vid stora betesmarken parallellt med nya motorvägen nära Vanås. Fundamenten kopplade till den anläggning som här fanns en tid. En
myskbock visade upp sig. Klängde bland kruståtelstrån. Totalt orädd för mig och min kamera. Kartfjäril, humlebagge. Vitknavel vid gropiga landskapet, betesmarken.
Namn: Janne, Eva (vid Sandsjöholm)

Datum: 17 juli 2007
Text: Vad finns i Flinka sjö så här i högsommartid, eller högvattentid kanske man skulle säga. 1
sångsvan när jag kom dit och en kom inflygande senare, ca 20 gräsand, 3 grågäss, sävsparv, tofsmes. Och så undrar man om kärrhökshäckningarna har spolierats av det höga
vattenståndet, men en hona fanns som gick ner på samma ställe som tidigare i vår, så kanske det finns hopp! Ormvråkskrik hördes i granbacken där gamla tornet fanns. 3 tranor i
flykt vid Nils Nilsons samt 1 häger. Vi har varit på Gotland sista 14 dagarna, och där vi
bodde var härmsångare och törnsångare karaktärsarter. Den ena vid bäcken och den andra
i buskagen längre upp. Fick se lärkfalk fånga en slända, havsörn, silvertärna, skärpiplärka
m m. En natt i Oskarshamn. På campingen där var steglits den mest hörda.
Namn: Lennart
Datum: 17 juli 2007
Text: Jälla by. Den för mer än 100 år sen bortdikade sjön, Jälla sjö. Nyttjades nog länge till sidvallsslåtter. Sjöfräken i massor. Praktkungsljus, reseda vid plats för hus -nu motorväg.
Hjärtstilla i Vollmar Nilssons trädgård.
Namn: Janne
Datum: 18 juli 2007
Text: Kort inventeringsrapport från delar av Åsljunga by. Sång kortare stund från gärdsmyg,
svartmes, gransångare. Mängder med mörkt kungsljus i julgransodlingen i Skönadal.
Fältmalört på några ställen längs med gamla banvallen. Grusstarr. På ett mångtal meter
fyllde vanlig bockrot en vägren mellan Skönadal och Vanås. Följde Pinnåns gamla lopp
när den en gång gick norr samhället och sjön för att sen ta sig ned till Åsljungasjön vid
Kaptensviken i nordväst.
Namn: Janne
Datum: 19 juli 2007
Text: Morgonstund om Hjälmsjö – Flinka - Ekholm. Var ute efter möjliga häckningar i området.
Juv. Duvhök, Tranpar och Rödgladepar vid Havabygget. Inga säkra tecken på ormvråksungar i V. Flinka. Och så inom F-sjö igen och där fanns 2 juv. och 2 ad. hona Brun kärrhök. Så har de klarat av häckning trots regn och högt vattenstånd. En rörsångare sjöng flitigt i vassen. Stannade till vid stenbrottet och oj vad vattennivån har stigit sedan sist. Den
stora makadamhögen är nu en ö i en växande sjö.
Namn: Lennart
Datum: 19 juli 2007
Text: 1 lågflygande lärkfalk bland träd vid betesmark strax norr Åsljunga samhälle
Namn: Janne
Datum: 20 juli 2007
Text: Törnskatepar med flygga ungar i Stjärneholm.
Namn: Björn

Datum: 22 juli 2007
Text: Vid Store mosse trädpiplärka med mat i näbben. Möjligen var en unge vid sidan om, eller
är det sen häckning. Buskskvätta och törnskata med flygga ungar i V Flinka och idag visade 3 ormvråksungar sig, liksom sliten varnande adult.
Namn: Lennart
Datum: 22 juli 2007
Text: En mindre hackspett ropar som bekant till då och då borta vid Hjälmsjöborg och tennisbanorna. Denna söndagsmorgon var det en individ som nästan fått höstroparkänsla skrek till
tre-fyra gånger.
Namn: Janne
Datum: 23 juli 2007
Text: Tillbringade lite tid vid Värsjön, både i Sjöholma och badplatsen. Kunde notera att alla
årets lomungar, 6 till antalet fortfarande hade hälsan. "Landöparet" med sina 2 ungar, på
Slättsjösidan låg Hästhagenparet med sina 2 ungar, utanför badplatsen låg ungen till "badplatsparet", som fiskade en bit därifrån, och slutligen låg ett par med en unge ute i stora
sjön, mellan badplatsen och Landön. På olika stenar, även några simmande ex, kunde från
badplatsen räknas till 12 juv. fiskmåsar. Fisktärnor på flera håll över sjön, såg ej några
juv. denna gång.
Namn: Björn
Datum: 23 juli 2007
Text: Nattlysning i Lemmeshult! Undertecknad och min Farbror Lars Lindström hade bestämt
oss för att avnjuta denna regnfria natt mitt i skogen för att uppleva nattens alla ljud och
eventuella observationer!! Vilken kväll det blev! Större hackspett och spillkråka var de roligaste fågelobservationerna. En sextaggare råbock som spatserade runt oss på 20-30 meter, fin upplevelse!! Sedan kom spänningen! När vi bestämt oss för att bryta upp och gå
hem så blev vi nästan omringade av en flock med vildsvin 4-5 stora grisar med minst 10
kulltingar. Vi hade grisarna som närmast på 10 meter, men då blev människolukten för
stark så efter att vi suttit mitt bland dessa grisar som idogt sökte föda i ekbacken drog dom
iväg. En stark och spännande upplevelse!!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 23 juli 2007
Text: Inventering i Karsatorp. F.d. gårdar vars åkrar haft gran, nedblåsta under storm. Humlelianer vittnar om var en av gårdarna funnits. Sidvallsslåtter är på häradskartan (ca 1930)
markerat i mossens kärrparti. Intill fanns förr bestånd med smörbollar. Liten skogsbetesmark sen några år utan hävd. Låg dock inom Smedhults räjonger. Sex dubbeltrastar flög
över. Annars fågeltyst i halvdåligt väder. En falklik rovfågel försvann innan min kikare
fick fokus på fågeln...
Namn: Janne
Datum: 24 juli 2007
Text: Mindre hackspett, 1 ex i Skånes Fagerhult skrek till en gång!
Namn: Björn
Datum: 26 juli 2007
Text: Årets Spångabyggetslåtter genomfördes denna stilla, fina torsdagskväll. Fem man och en
kvinna höll i liarna och arbetade sig metodiskt och lugnt ner för den växtrika, blöta sluttningen. Fikapausen vid stengärdsgården intogs; äpplepaj och vispgrädde, kaffe och/eller

öl. Flera dagsfärska älglegor vittnade om att fler gör sina sejourer till denna gamla sidvall.
Mot slutet ett lätt regn. Förhoppning att lediga, villiga armar hjälper till med bortbärandet
av det slagna nästkommande torsdag.
Namn: ÖN-slåtter
Datum: 29 augusti 2007
Text:
Koll av Värsjön från de båda obs-platserna! Fortfarande ingen lärkfalk! Storlommar lite
varstans i sjön och såg tre av ungarna. Det verkar som om föräldrarna, detta har jag märkt
även tidigare år, ibland låter ungen/ungarna vara ensamma vissa perioder. Kanske är det
ett avvänjningsbeteende, eller är de ute efter att fixa mat till ungen/ungarna eller sig själva. En gråtrut, många juv. fiskmåsar, en silltrut i närheten av obs-platsen i Sjöholma. En
storskrahona, en flock med ca 20 mindre korsnäbbar drog över.
Namn: Björn
Datum: 30 juli 2007
Text: En svart rödstjärt sjöng från Woody bygghandels tak vid 7-tiden på morgonen.
Namn: Tony
Datum: 30 juli 2007
Text: En brun kärrhök flygande i Ljungaskog.
Namn: Zigge
Datum: 31 juli 2007
Text: Cyklade Flinka - Ekholm på kvällen. Tranpar både i Ö. och V. Flinka, vid sistnämnda
plats med unge. Säkert den jag såg nykläckt vid fågeltornet tidigare i år. Juv. brun kärrhök
2 ex vid F. sjö, samt många svalor och tornseglare. Obsade en juv. tornfalk vid bergbrottet
i Ekholm den 28 juli och den fanns där ikväll också. Jag gick runt brottet, och rakt framför
mej damp den ner och tog en liten gnagare eller något liknande i kantvegetationen, flög
upp i en gran och satt där och kollade mej hela tiden.
Namn: Lennart
Datum: juli- augusti 2007
Text: Man har ju sinnen öppna för mer än fåglar och upptäckte hål i marken vid fågeltornet i
Flinka. Jag har därför varit där flera gånger sista tiden för att kolla, och sett att växtligheten blivit mer och mer sliten och nertrampad i närheten. Och min nyfikenhet gav resultat.
Det är iller som bor där. Två nosar, en i varje hål, visade sig för en vecka sen. Sedan blev
jag inspirerad att nattlyssna och Hans ville vara med. Vi bestämde oss för ett jakttorn för
vildsvin med utlagd mat. Vi hörde, men såg inte någon gris på grund av mörkret. Men när
det ljusnade fick vi syn på en mård, som med stor försiktighet närmade sig den utlagda
maten. Den var också uppe i granarna först, innan den vågade sig fram för att hämta och
bära iväg till något gömsle. Intressant!
Namn: Lennart o Hans
Datum: 1 augusti 2007
Text: STORK GÅENDE I EN BETESHAGE IHOP MED HÄSTAR VID LEMMESHULT
EFTER VÄG 24. TITTADE PÅ DEN MELLAN 17.30-17.45
Namn: ANNA-LENA
Datum: 2 augusti 2007

Text:

Borttagande av det slagna gräset i Spångabygget genomfördes denna torsdagskväll. Det
blev klent med folk, bara fyra man kom, varav minst två slutade kvällen med blåsor i händerna. Även idag lätt regn mot slutet. Denna trevliga sammankomst varade i 2½ timmme.
Namn: ÖN-slåttergäng
Datum: 2 augusti 2007
Text:
Var nere och hittade Tony´s svart rödstjärt vid Woody på
morgonen. Härligt att den finns i kommunen.
Namn: Lennart
Datum: 3 augusti 2007
Text: Rikard och jag var också och tittade på rödstjärten idag. Även om den häckat där förr så är
det väl en rastande fågel antar jag?
Namn: Patric
Datum: 3 augusti 2007
Text: Den svarta rödstjärthannen var kvar i centrum. Detta, att den hittades vid Bygga, är ju
gammal klassisk svart rödstjärtlokal i vår kommun. Den har kanske funnits på sågverkstomten sedan 60-talet! Kjell vet nog. Själv hade jag den redan på 70-talet på sågverket,
och den var sedan årsviss där så länge sågverket hade verksamhet där. Efter det har vi inte
haft arten varje år i kommunen. Sjungande hannar har jag sedan haft vid centrumhuset,
Peter hade ett ex vid Pierre Hectors, Lennart hade en misstänkt häckning på industriområdet för något år sedan. Lillgården har väl också haft några obsar under Patrics boende där.
Namn: Björn
Datum: 5 augusti 2007
Text: Lite hörsel- och synintryck från en frukost i trädgården en solig augustidag. Koltrastpappan matar flygga ungar på gräsmattan, de tigger högljutt. Tredje kullen? En ung rödhake
kilar snabbt längs buskar och undervegetation. Ett gäng grönfinkar äter fröer på vägen?
Under hela frukosten ljuder spillkråkans jämrande läte, det som brukar höras när fågeln
sitter stilla på en stam. Ett gäng mindre korsnäbbar flyger förbi, pratande. Hus-och ladusvalor verkar trivas i det soliga, varma vädret, äntligen. Det regniga vädret har väl inte
gynnat insektslivet och med det uppfödandet av svalungar, eller? Ringduvor hörs, en talgoxe besöker fågelbadet. Och minsann har vi inte även ett par honfärgade svartvita flugsnappare här. De gör annars inte mycket väsen av sig efter att ungarna lämnat det trygga
livet i holken. Ett läte i luften får mig att lystra till, ett vadarläte. En fågel på flytt mot kusten. Jag ser den aldrig, men lätet är omisskännligt. En gluttsnäppa. Under hela stunden
svirrar givetvis tornseglarna runt i himlahavet. Lite så!
Namn: Björn
Datum: 5 augusti 2007
Text: Stor ängssyra, Rumex thyrsiflorus Vid Bilprisma på Stockholmsvägen. Andra fyndet i
kommunen.
Namn: Zigge
Datum: 5 augusti 2007
Text: Tranpar varje kväll på Håkan Nilssons åker i Höjaholm.
Namn: Jesper Linell
Datum: 7 augusti 2007

Text:

En törnskata syns jämnt vid Åsljungapallens timmerplats i Höjaholm, senast i går kväll.
Samma kväll 3 tranor, 2 ad.+ 1 juv., vid Bosjön.
Namn: Jesper Linell
Datum: 9 augusti 2007
Text: Härligt morgonbadande i Värsjön vid Osbäcken -övervakad av en fiskgjuse och en överflygande storlom. På hemvägen två tranor (1 ad, 1 juv) i Höjaholm.
Namn: Jesper Linell
Datum: 10 augusti 2007
Text: 1 st. gluttsnäppa på sträck i Hjälmsjö. 1 st fasanhöna med 4 flygga pull i Grytåsa.
Namn: KjellK
Datum: 12 augusti 2007
Text: Skogsduva och stenskvätta i Persköp. Stor ängssyra, Rumex thyrsiflorus i Tockarp. Fältmalört, Artemisia campestris och sötväppling, Melilotus officinalis i Fagerhult.
Namn: Zigge
Datum: 12 augusti 2007
Text: Gick en sväng på Flåssmyr, för att se vad som fanns där. Inte så mycket. Inga backsvalor
där nu, de har kanske inte alls häckat där i år! Tofsvipor rastade i våtpartiet, 10 ex, 2 stenskvättor, mängder med sädesärlor. En kort visit vid Värsjön och koll från badplatsen.
Storlomsparet med sin unge, som brukar hälla till där, låg strax utanför. Och, har all vitfågel nu lämnat sjön! Härifrån sågs inte en enda fisktärna, fiskmås eller gråtrut.
Namn: Björn
Datum: 13 augusti 2007
Text: I går kväll klockan 22.30 hörde vi pärlugglan hoa i Höjaholm!!
Namn: Jesper Linell
Datum: 14 augusti 2007
Text: En mindre hackspett ropade i Ö Ringarp ett par gånger.
Namn: Eva, Birgit, Pär, Janne
Datum: 14 augusti 2007
Text: Harbäckshult, sista titten i år efter hämplingen. Ingen nu heller. Dock, i en soldränkt trädridå med betande kreatur en del annat. Till exempel 3 grå flugsnappare, 2 buskskvättor, en
svarthättehanne, en rödhake, någon grönfink o talgoxe, och en honf. rödstjärt. Detta på en
liten, varm, soldränkt sträcka i beteshagen. Minst 2 gulärlor gick en kortare stund bland
kreaturen. Mycket ladusvalor i luften tillsammans med en del hussvalor.
Namn: Björn
Datum: 14 augusti 2007
Text: Sju liemän slog gräset och örterna nere på ängen i Ramnekärr. Trevligt med god uppslutning. I det vackra kvällssolsvädret bjöds det dessutom på utsökt goda mackor. Man tackar
Bente och Christer Unosson! Hoppas de slipper alltför mycket regnblöta på det slagna, så
de kan bärga höet om en tid. Antalet jungfru Marie nycklar hade i år, enligt Christer, varit
bortåt 40 stänglar. Dessutom många grönvit nattviol, slåttergubbe, jungfrulin, darrgräs...
Namn: ÖN-slåtter
Datum: 15 augusti 2007

Text: 1 st Törnskata, hane i Grytåsa
Namn: Sylvia Waara
Datum: 15 augusti 2007
Text: På måndagskvällen, 13 augusti, såg jag 3 tranor (2 ad., 1 juv.) vid Bosjön och denna morgon, 15 augusti, hørdes kattugglahonans kontaktrop (?) (kontaktkald på danska) ganska
tydligt i regnet här i södra Höjaholm. Ganska sent, eller hur?
Namn: Jesper Linell
Datum: 16 augusti 2007
Text: Inventering i Porkenahult. Fågeltyst på de flesta händer. Gräsmarker, stengärdsgårdar.
Kvarnplatser, någon fd sågkvarn vid tillflödet till Svarta sjö. Rikliga trädgårdar, någon
spännande gård. Höns, betande djur. Gammal, liten cirkelsåg, stocksåg. Mycket hasselbuketter i stengärdsgårdar nära genomfartsvägen mot Smedhult. Ännu ska mycket små
rester av smörbollbestånd finns kvar vid blötmark.
Namn: Janne, Cissela
Datum: 17 augusti 2007
Text: 8 ex. vadare av någon art drog åt söder över Hjälmsjön.
Namn: Lennart
Datum: 19 augusti 2007
Text:
ÖN-exkursion till kusten och Rönnen med 7 deltagare. Gott väder, varmt men ingen sol
och många arter med vadare, mer än 15 arter. Följande värt att nämnas. Två smaln. simsnäppor, en myrsnäppa, en myrspov, en spovsnäppa, ca 150 kärrsnäppor, 5 kustpipare, ca
10 grönbenor, 10 kustsnäppor, 3 stationära skärfläckor, ca 10 gluttsnäppor, ca 20 rödbenor, 2 tranor, ca 10 kentska tärnor, en gråhakedopping. Mera vadare var några storspovar,
en mängd st. strandpipare o drillsnäppor, mm. Avslutning vid Hasslarps dammar som hyste en svarthalsad dopping, 2 grönbenor, ca 50 enkelbeckasiner en flock, mängder med sothönor, en smådopping, och lite till.
Namn: Björn
Datum: 20 augusti 2007
Text: På min ivriga jakt på hämpling i kommunen drog jag åter en nitlott vid ett besök i Skogen.
En buskskvättekull där, en rödstjärthanne, ett gäng på 13 mindre korsnäbbar drog över,
mycket med trädpip i luften, passerar med jämna mellanrum i skyn. Svalorna är ivriga i
luften, mest ladusvalor här, några få hussvalor. En skäggdopping i Hjelmsjön. Inte fler?
Namn: Björn
Datum: 20 augusti 2007
Text: Botanikcirkeln avslutades för året med en artrik vandring vid markerna intill Pinnån och
Skvattemölla nere i Östra Ljungby. Växter som begrundades var bl a vildmorot, rödtoppa,
rödklint, blåeld, gråbinka, backvial, getväppling m.fl.,
Namn: Zigge, Janne
Datum: 20 augusti 2007
Text: Inventering i Skinningeholm och Sällerås. Gräsmarker, två tranor utan ungar (vid Skinningeholmssjön), rikligt med svalor, mest ladusvalor. Rödmalva blomma vackert vid öde
gård. Obestämd korsört, stånds från trädgård i Skånes Värsjö. Balsampoppel i Sällerås.
Namn: Cissela, Janne

Datum: 23 augusti 2007
Text: 5 st. gulärlor i Harbäckshult upptäckta av Viktoria i en hage. Jag (F.P) såg även ca, 15
gulärlor vid Vindrarp i kväll.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 23 augusti 2007
Text: Ett hundratal mindre korsnäbbar i några olika flockar vid gården i Ö Ringarp
Namn: Janne
Datum: 25 augusti 2007
Text: Vi motionspromenerade runt Flinka sjö på em. och från tornet kunde vi obsa 1 rastande
sothöna, 2 gråhäger, 20-tal gräsand, 1 storskarv. Inte så mycket men det visar att flyttsäsongen är igång. Det fick vi fler bevis på i V Flinka där gulärlor rastade ihop med bofink
och även vid Grytåsa fanns en stor flock ärlor.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 26 augusti 2007
Text: Även jag fick passa på att kryssa sothöna i Flinka sjö. Även en juvenil rörhöna. Hade också ett gäng gulärlor där, minst 20 ex. Juv törnskata i Grytåsa och en vid Lillgården, Harbäckshult. Två stenskvättor i Ekholm och två vid Lillgården. Inget rovfågelsträck...
Namn: Patric
Datum: 26 augusti 2007
Text: Lennarts sothöna i Flinka sjö fick inte gå förlorad!? Den var där idag också. Gräsänder,
hannarna i eklipsdräkt, även 7 krickor i sjön, ladu- och hussvalor tätt över vattenytan i de
ideliga regnskurarna. En lockande lövsångare, enstaka trädpip hörs fortfarande, de flesta
har nog dragit, en glada, ca 30 gulärlor rastade bland Bengts kreatur, en förbiflygande
sparvhök.
Namn: Björn
Datum: 26 augusti 2007
Text: En flock med ca 50 gulärlor sågs nere på Ejdernområdet, fd David-Anders
Namn: Bengt Christiansson
Datum: 27 augusti 2007
Text: Fågelskådarna, -kryssarna underhåller ju med fåglar, så en annan skriver kanske istället
om växter och kulturhistoria. Idag inventering uppe vid den lilla byn Stjärneholm, strax
innan Fagerhult. Gammal kvarn och såg, stensatt bäck. Skogsstjärnblomman ska finnas
där. Rikligt med stenrösen, smååkrar. Riktigt grov avenbok, håller nog nästan Skåneklass.
I en berså vid den fint renoverade gården. En Adlerstierna från Karl XII:s krigare erhöll
gården och namnade om byn från Koneholm till Stjärneholm. Sjärneholmssjön inom
vackert skådarhåll. Får av ägarna, familjen Elisabeth och Janne Stjärne, titta på torparkontrakt, gammal skifteskarta mm
Namn: Janne
Datum: 28 augusti 2007
Text: Inventering i Långalt. Tiotal tranor drog söderut. Tofsvipa häcka förra året. Kolla Långalts
myr i nordost. Uppodlad i dess förlängning. Köttdjursproduktion, limousine. Tjuratorpet,
Tjurastenen. Markering av svedjor på skifteskartan. Slåttergubbeblad, revfibbla, ängsvädd, stagg, gökärt på mindre gödslad betesmark. Spännande gård intill Sänkesmossen,
äldre uthus. Mycket grov ek, ca 4,5 meter. Fägata, humle slingrar sig.

Namn: Cissela, Janne
Datum: 29 augusti 2007
Text: Besök på Långalts myr. Härliga, olikartade miljöer! Sol och enstaka skurar. Gick in från
Lönsjöholm, ut till jakttornet mitt på. Ganska mycket vatten. Älgflugor, fast inte outhärdligt. Fotografering på åsar, kärr, mosseplanet. Långsamväxande tallar. Vitmossor. Ängsoch trädpiplärka, grönsiska, spillkråka... tofsmes, nötväcka när lämna myrområdet. Men
mest markant var vildsvinsflockens framfart, nedtrampande. Många vandrat fram här sista
dagarna!! Fanns just från mosskant ut till tornet och runt kring.
Namn: Janne
Datum: 1 september 2007
Text: Först kom 9ex tranor, strax därefter 11ex alla drog mot norr vid 17.15 över V. Spång.
Namn: Ferenc
Datum: 1 september 2007
Text: RM i tomtskådning. Skådade från taket i 6 timmar. Ganska sparsamt sträck, men man för
glädjas åt det lilla. 28 arter. Värt att nämna: bivråk 17 str., ormvråk 10-tal str., sparvhök 3
str., trana 13 str., spillkråka 1 ex, mindre korsnäbb 10 str. Ganska bra med ladusvala, hussvala, tornseglare. Saknar småfåglar runt tomten jämfört med Lillgården för att det ska bli
en bättre artlista.
Namn: Patric
Datum: 1 september 2007
Text: Nu när solen äntligen ville visa upp sig så blev det en grillskådardag på Lillgården. Det
var ganska fågelfattigt men en del fåglar sågs. 1ex lärkfalk. 1ex sparvhök. ormvråkar varav 11ex i en skruv söderut. Tyvärr ingen bivråk. skogsduva. ringduva. 6ex gulärla. 1ex
forsärla. ängspiplärkor. sädesärlor. 1ex sportflygplan. 7ex tranor drog norrut. tornsvala.
hussvala. ladusvala. häger. buskskvättor. pilfink. gröngöling. stare. kråka. korp. skata.
God flintastek som avslutning.
Namn: Ferenc & Viktoria
Datum: 1 september 2007
Text: Liten koll vid Flåssmyr. Fotografera. Ganska vattensjukt i mossplanet. Larmet vid anläggningen gick igång nästan utan att man visat sig, konstigt värre. 1 orrtupp, 1 stenskvätta, ladusvalor, trädpiplärka, sädesärlor. Dessutom en mindre flock på 7 tranor ovanför motorvägen i höjd med Järingsholm.
Namn: Eva, Janne
Datum: 3 september 2007
Text: Resultaten från årets RM i tomtskådning finns nu på http://wwwpp. hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/yardbird.html Jag hade en art mindre än Nils Rosenlund i
Nissakäll, som alltså hade 29.
Namn: Patric
Datum: 3 september 2007
Text: Jag lade in Jannes bilder på den märkliga rödhuvade tjädern i Svalan om någon vill kika.
Namn: Patric
Datum: 3 september 2007

Text:

Inventering i Smedhult. Ett par bivråkar under bilfärden. En duvhök cirkla, gladflög längre stund i lufthavet. Flera dubbeltrastar. En grov flerstammig ek ute i en vallåker, nog ca
fem meter i diameter. Om man nu kan räkna den som endast ett träd. Fina lindar i betesmark, dels 8-9 stammar nära varandra på liten kulle, dels några olikartade, flertalet ganska
grova! Är ju inte så vanligt med lindar ute i markerna i kommunen. En säregen "rödhuvad" tjädertupp, relativt orädd syntes också. Tycktes sakna fjädrar där det rödaktiga lyste
fram. Sjuk, skadad? Tog halvtaskiga bilder.
Namn: Janne, Cissela
Datum: 4 september 2007
Text: Helt plötsligt blir man påmind om att hösten nalkas med stormsteg. En kattuggla hoar helt
nära i trädgården vid skymningstid och en rysning går genom kroppen. Det är samma
känsla som när man var barn och blev överraskad av detta mörkrets ljud.
Namn: Lennart
Datum: 5 september 2007
Text: Inventering i Bjärabygget, Skånes Fagerhult. Trollstenen och guldet, slaggvarpen, tjärdalen, ca 4,5 m ek (omkrets). Leif Fredriksson guidade. Ovanligt mycket hasselbuskar i byn
‒ och visst fanns här kraxande nötkråkor också. Roligt! Spillkråka, grönsiska. Kolla även
vid Dalalycke, gränsen till Hässleholms kommun. Mest sen länge granplanterade åkrar.
Mot myren till, Fäje myr. Även här hördes nötkråka i det soliga vädret. Nötternas insamlande, gömmande på schemat.
Namn: Janne
Datum: 5 september 2007
Text: Glömt nämna en höstropande mindre hackspett vid tennisbanorna i Hjälmsjö. Verkar hålla
till kring parken vid borgen.
Namn: Christer, Janne
Datum: 7 september 2007
Text: Inventering i Smedhult. Visst är det privilegierat att få inventera ute i höstluften när solen
är lagom värmande och omgivningen trivsam. Några fågelobsar: tre tranor, korp, gröngöling (Hansatorp), dubbeltrast, korsnäbb, tofsmes. Vildsvinen vanliga i trakten. En jägare
sett sugga med 12 kultingar, en annan haft klart mer än 20… Förra året, hösten konstaterades en tjäderkull med nästan 4-5 uppvuxna hönsfåglar. Älg har man inte skjutit på tre år.
Ängahöstnad (vildhöstnad) förekom på ett kärrområde vid Smedhultamossen under 1800talet; området kallades Norra äng. Sven Petrusson på gränsen mellan Smedhult och Långalt nämnde om sin far och farfar som tillverkade enekorgar, potatiskorgar och hektoliters
korgar (för kol). Kring 1920 fick tillverkaren 1 krona för tre potatiskorgar och 90 öre för
en hektoliters… Oj, blev en blandad kompott!
Namn: Janne
Datum: 9 september 2007
Text: 19 tranor drog runt kring i Östra Ringarp. Några korsnäbbar.
Namn: Janne, Jörgen
Datum: 9 september 2007
Text: Fem glada vandrare hade glädjen att få njuta av Bjärekusten en fin höstsöndag som denna.
Vi njöt av sol och vind och bland annat lite höstblommande trift och fint lysande blodrot.
Tillbaka till Torekov ca. halv fyra efter en skön dag.

Namn: Birgit & Pär
Datum: 9 september 2007
Text: Kom inte upp till exkursionen. Gick istället runt Lärkesholmssjön med familjen och kameran. Inte mycket fåglar förutom en korpflock bestående av minst 50 individer. Skådade
sedan vid Lillgården och fick sällskap av Viktoria. Mycket magert sträck men vi hade 5
större vadare som vi inte lyckades bestämma. Trana 9 + 22 ex, 1 sparvhök, 1 glada, 1
spillkråka, 1 forsärla och 7 steglitser. Fotograferade forsärlan och 3 bilder finns upplagda
på Svalan om någon vill kika.
Namn: Patric
Datum: 9 september 2007
Text: Skådade en stund runt middag, en och en halv timme, i Ljungaskog. Mycket dåligt eller
inget sträck alls. En tidig? bergfink, en järnsparv lockade, några ängspip, ett par ex av
vardera hus- o ladusvala. Stationära ormvråkar, som vanligt mkt kråkfågel. Det finaste var
en rastande 1K törnskata. Var även här den 8:e på sen em. Inget sträck eller rörelser av fågel då heller. Dock en rastande grå flugsnappare.
Namn: Björn
Datum: 10 september 2007
Text: Koll av Värsjön runt kl. 19. Storlommar i sjön, obsade 8 ex men kunde ej avgöra om någon av dessa var en 1K. Några honf. storskrakar, 3 ex sågs, sädesärlor vid sjön. En spillkråka, 2 större hackspett.
Namn: Björn
Datum: 11 september 2007
Text: Efter att varit tysta ett tag har kattugglorna börjat låta av sig igen om kvällarna här i Västra Spång. Det är väl hösten som fått igång dem igen.
Namn: Ferenc
Datum: 11 september 2007
Text: 35 Ljungpipare i Grytåsa. Drog sedan vidare söderut.
Namn: Kjell
Datum: 12 september 2007
Text: Inventering i Stjärneholm. Flera stora slaggvarpar ganska nära sjön. Ruiner efter mjölkvarn; äldre dämme en bit nedströms vattendraget (Pinnån i sin upprinnelsefas...) ‒ kanske kopplat till fiskdammar från munkarna vid Herrevadsklosters tid. Kolla "Mossäng"
belägen ute i kant av Svinabromyren. Gammal vildhöstnad med arter som trådstarr, myrlilja, ängs- och tuvull. Fin, stor rullstensås intill myren. Gammal sidvall närmast sjön, ofta
antingen blåtåtel eller flaskstarr, ängsull. På fågelfronten mest en hörbar spillkråka, nötskrika. Bland växterna en troligen ny lokal för lundstarr; en smalbladig starr med mycket
röda slidor längst ned. En hel del igenväxande gammal åker- och betesmark.
Namn: Janne
Datum: 13 september 2007
Text: Inventering i Tranetorp. Och jovisst kom en tranflock uppe i himlen på ca 80 individer!
Spillkråka, nötskrikor, korp. I Långalt/Smedhult en stenskvätta, likaså en i Trottatorp.
Gröngöling i Boalt.
Namn: Cissela, Janne

Datum: 13 september 2007
Text: Lite eftermiddagsskådning från taket. Ormvråk versus sparvhök 24-15. 1 hane brun kärrhök. Gott om svalor på sträck, ladusvala dominerade. 10-tal tornseglare. Småflockar med
bofink och grönsiska.
Namn: Patric
Datum: 16 september 2007
Text: Sträckräkningen i kommunen regnade bort, något sträck att tala om i sådant väder finns
inte. Istället var vi fyra män som åkte en kort tur till Båstad med omnejd. Efter gårdagens
hårda blåst hoppades vi kanske på några hitblåsta havsfåglar. Dessa var emellertid redan
borta. Ändå blev det en stunds tittande över Laholmsbukten. En tärnmås hade passerat lite
innan vår ankomst, vi fick nöja oss med en sillgrissla, en tordmule, 3 sjöorrar, en kentsk
tärna och lite till. Som avslutning vandrade vi längs stranden i Hemmeslöv, innan Rössjön
blev stoppet före ankomsten till hemtrakten.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 17 september 2007
Text: Inventering i Björnholm, strax intill Fagerhult. Gröngöling ropade till, en mindre hackspett ropade än flitigare (visade upp sig, flygandes). Bokar som någon form av vårdträd
vid en gård, skogslönnar vid en annan. Leif Håkansson är uppväxt vid en mindre gård
längst upp i Björnholm. Berätta om riklig tillgång på skogshöns även så sent som andra
hälften av 1950-talet och kanske en bit in på 60-talet. Han kommer ihåg en jaktdag nere i
Sönder Össjö då han och hans far skrämde upp mellan 30-40 tjädrar från ett sädesstycke,
med travade kärvar efter självbindarens framfart… Ute på mossen (Fagerhultamossen)
hade han nog 15-20 orrtuppar på den tiden.
Namn: Janne
Datum: 17 september 2007
Text: Utflykt till Grytåsa. En födosökande Tornfalk. En snabbt förbiflygande obestämd falk.
Törnskatan hade fått sällskap av en Stenskvätta och 2 Buskskvättor. Alla fyra satt snyggt
uppradade på några stängselstolpar och fångade flygande insekter på flugsnapparemaner. I
övrigt en sträckande Tornseglare, en flock Ringduvor, Finkar, Grönsiskor och några
hemmavråkar.
Namn: Kjell
Datum: 18 september 2007
Text: En rastande stenskvätta på f. d. sågverkstomten i centrum.
Namn: Björn
Datum: 18 september 2007
Text: Inventering i Trottatorp och Trulsabygget. Nere vid Store sjön hittades vid utdikningsarbete 1932 två olika stockbåtar. Den ena var 6,6 meter lång och 20 tum bred. En flintdolk
lär också ha hittats på en åker. Själva tog vi kort av kulturlandskapet medans regn och hagel föll från ovan. Större slaggvarp, dämme tvärande vattendraget mellan byarna (skvaltkvarnläge). Gräsmarker som mestadels hålls öppna av smäckra hästar, några köttdjur,
några gutefår. Dock ca 20-åriga granplanteringar på åkrarna till en av fastigheterna i Trulsabygget. En del mindre ekar hade löv som starkt fick tankarna till korsning mellan bergek och skogsek! Uppe i en granungskog drog en sparvhök sina rundor mellan nötskrikor
och granuppkomlingar. Skrikorna blev småirriterade, tycktes det. Ingemar Nilsson, Trottatorp, berättar om att vildsvinsutfodringen blivit mycket omfattande i trakterna. Nämner
vidare att jägarna sista åren noterat fler tjädrar än innan om åren.

Namn: Janne, Cissela
Datum: 19 september 2007
Text: Mattarp. Erik Torkelsson har både gråsparv och pilfink på gården! Han berättar om att
slåttergubben, kallad midsommarblomster förr, under tidigare årtionden varit ganska vanlig kring gårdens ägor. Försvunnen numera. Hans syskon plockade under krigsåren bl a
blodrotsrötter och brakvedsbark till skola, apotek -för användning som läkemedel.
Namn: Janne
Datum: 21 september 2007
Text: Innan hushållsplikter vidtog hann jag efter jobb skåda en knapp timme i Ljungaskog med
början kvart över 3 på eftermiddagen. Inget spec. sträck. Dock en del fink i rörelse i landskapet, mest bofinkar, någon bergfink hördes, spridda grupper med grönsiskor, enstaka
ängspip. De stationära gulsparvarna och pilfinkarna höll till i och runt rishögen. Cirka 10
ladusvalor provianterade i området, en tornseglare på hög höjd, möjligen två. Stationära
ormvråkar, en seglande duvhök mot Harbäckshulthållet.
Namn: Björn
Datum: 22 september 2007
Text: Glömde, får väl tillägga att ett antal sävsparvar också sträckte förbi.
Namn: Björn
Datum: 22 september 2007
Text: På eftermiddagen i strålande väder satt jag någon timme i Ljungaskog bakom de stora
"rören". Inget sträck att tala om, en del bofinkar i rörelse idag också. Dock ganska mycket
ängspip, enstaka grönsiskor, knappt 10 sädesärlor, en enda ladusvala. Några järnsparvar i
och runt rishögen, mkt gulsparv. Stationära ormvråkar, bl. a. 4 i en skruv mot Flinka sjöhållet, till sist kom gladan glidande. Mot Örkelljunga-hållet en högt seglande duvhök.
Rastande, på och runt det betade fältet ner mot Pinnån, höll minst 3 stenskvättor och minst
5 buskskvättor till. Vet ej, men de senare kan väl inte vara en familj som häckat i området? Gamla fåglar och ungfåglar rörde det sig om. Hade också en piplärka jag ej kunde
bestämma.
Namn: Björn
Datum: 23 september 2007
Text: Vi behövde röra på oss och tog en cykelrunda om Värsjö. Inte mycket fågel i omgivningen men vi hörde både gröngöling och större hackspett. En del småflockar av grönsiska och
korsnäbb träffade vi på och under fikastund vid Långasjö visade en buskskvätta upp sig
fint på en torrstubbe. Där kom också en spillkråka förbi. Medan man cyklar har man inte
möjlighet att fokusera på allt som rör sig, så listan blir inte så lång.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 23 september 2007
Text: Började med tomtskådning vid lunch. Bra småfågelsträck ,mest bofink/bergfink och grönsiska, 50-tal ladusvala, 2 skogsduva, enstaka sädesärlor och järnsparvar. Inga rovfåglar,
men precis när jag var på väg att ge upp passerade en stenfalk fint. Vidare ner till Björns
lokal i Grytåsa. Mycket finkar även här, och till skillnad från hemma, gott om ängspip,
både rastande och sträckande. 8 ormvråkar i skruv, 3 glador, 2 skogsduva och minsann
kom det en stenfalk här också, rastade en kort stund. Nu tänkte jag att det fick räcka, men
Seths rapport fick mig snabbt upp till Värsjön där de båda kentska tärnorna var kvar.

Björn och Johan också på plats. Fick några bilder på tärnorna, förhoppningsvis någon
halvhyfsad.
Namn: Patric
Datum: 23 september 2007
Text: Skådning i Ljungaskog mellan 09.45 och 11.30. En fin dag "på gång", dimman lättar och
solen bryter igenom. Mycket mer fågel i luften denna dag jämfört med t. ex. igår. Mest
bofink med inslag av bergfink, även mycket med grönsiskor och ängspip här i Ljungaskog. En spillkråka hördes från Grytåsa, 5 tranor åt SO, en förbiflygande grågås, en häger.
Även en del sträck med ringduvor, också mycket förflyttningar av de lokala ringduvorna.
En stationär sparvhök, en rastande stenskvätta, 2 dito forsärlor, minst 2 sträckande sånglärkor hördes. En stor flock med bo-och bergfink provianterar i fältet med mållorna, överflygande mindre korsnäbbar, 3 starar, mm.
Namn: Björn
Datum: 23 september 2007
Text: Idag genomfördes ett par arrangemang på ”den lokala naturvårdens dag”. Dels guidning
med Zigge och Tony nere i Pinnåområdet, dels rundvandring uppe i Tockarp, parallellt
med Stensån med Cissela Olsson och undertecknad. Betesmarker med limousinedjur,
stenblocksrik lokal för kattfot, granspira, slåttergubbe mm. Vi vandra ner till ån och såg
platsen, dikena där nutriafarmen låg. På 1930-talet har här sumpbäver, bäverråtta eller
som den också kallas nutria fötts upp för pälstillverkning. Arten finns normalt i det tempererade Sydamerika. Ståtliga stenblocksrester efter stor sågkvarn avsluta vandringen.
Överfallshjul och 70 meter överbyggd kvarnkanal. Bland det biologiska måste förstås
Tockarps ståtliga, mycket grova lind nämnas. Steglits hördes från gräsmarken, gröngöling
låtade dominant.
Namn: Janne, Cissela
Datum: 23 september 2007 kl 11-13
Text: Fagerhults flygfält; mkt sträckande bo-/bergfink och andra småfåglar, 1 ex rast (kort
stund) stenfalk hane, 9 ex rast tofsvipa. Värsjön NO; 1 ex ad och 1 ex 1k kentsk tärna rastande! Mycket sällsynt i kommunen. Var kvar då jag åkte vid 13-tiden. Passa på!
Namn: Seth Nilsson
Datum: 23 september 2007
Text: Tog lite kort på den gamla sidvallen, slåttermarken vid Väderön, Sånnestorp. Mest blåtåtel
i fältskiktet. Något grenrör. En mindre hackspett ropade till, förresten.
Namn: Janne
Datum: 24 september 2007
Text: Inventering i Trulsabygget, Jännaholm, Bjäringatorp. Några sånglärkor, en del finkar,
gröngöling. En del igenplanteringar med gran. Stenmurar. Kraftig, numera överbyggd,
jordkällare -enligt Olle Nilsson troligen kopplad till potatis och bränneri. Andra markägare vittnar om tider med bättre skogshönsantal.
Namn: Janne
Datum: 25 september 2007
Text: Åter en mindre hackspett som höstropade, denna gång uppe vid Fedingesjön. Vid Malmängen, en plats i sydväst där ett flertal slaggvarpar finns nära sjön.
Namn: Janne, Cissela

Datum: 25 september 2007
Text: En svart rödstjärt sjöng en kort stund på f. d. sågverkstomten på fm.
Namn: Björn
Datum: 27 september 2007
Text: Inventering i Killhult, intill Skånes Fagerhult. Mindre hackspett, gröngöling, spillkråka.
Några sånglärkor, rörliga nötskrikor, grönsiskor. I övrigt en del starkfärgade asplöv som
börjat dala till backen.
Namn: Janne
Datum: 29 september 2007
Text: Lördagsinventering uppe i Örnalt på eftermiddagen. Svenske myr med sin gamla torvbrytningsera nuddades, därefter följde jag Röda ådran, gränsbäcken, diket ner till Store sjö.
Blåtåtelkärr. Älgflugor. Ringduveflock. Skottlossning från svenska sidan, småländska.
Två ekorrar blev överraskade av min närvaro vid fikapausen, sittandes på en uppochnervänd båt. Igenplanterad åkermark, fångstgrop, lågthållen hagtornshäck.
Namn: Janne
Datum: 29 september 2007
Text: Tack Janne och Christer för fin arbetsinsats på förmiddagen. Vi har tillsammans lagt
spången över Flinka sjös utlopp tillrätta. Med hjälp av vinsch och hävstänger fick vi upp
den på rätt plan igen. Men ingen utevistelse utan upplevelser. Nötväcka, duvor, grågäss,
mesar, spillkråka m. fl. Och medan vi fikade ropar Christer till; "Titta, grisar". På bara 25
m håll står minst ett 10-tal vildsvin av varierande färgteckning. Efter att vi uppmärksammat dem ger de sig av. Vi är förvånade över att de vuxna är dels mycket ljusa med mörka
fläckar, dels nästan svarta. Naturen har sin stora variation.
Namn: Lennart
Datum: 30 september 2007
Text: En stund vid Fedingesjön o fagerhults flygplats gav, värt att särskilt notera ca 30 rast dubbeltrastar, 3-5 sånglärkor, ängspip på sträck, en rastande ejderhanne i sjön. Flinka sjö på
sen em., 2 krickor, en del rast sädesärlor på de betade fälten, 10 bläsänder.
Namn: Björn
Datum: 1 oktober 2007
Text: 25-tal mindre gäss (prut/vitkindade) vid Fagerhult. Sällerås: blå kärrhök, honfärgad; dessutom ormvråkar, korpar, nötskrikor och en ganska orädd, vacker rödräv på en vallåker.
Namn: Janne
Datum: 1 oktober 2007
Text: Vid dagens Flinkarunda såg jag vid Grytåsa c:a 50 Ringduvor och 1 Ormvråk. Över ängen
vid Flinka sjö flög en otroligt vacker Blå Kärrhökhane. På ängen var det gott om Ängspiplärkor och över skogen svävade 2 Ormvråkar.
Namn: Kjell och Rigmor
Datum: 1 oktober 2007
Text: Vid dagens promenad fann jag en död iller vid Fantehåla. Troligen överkörd av bil. För
några år sedan såg jag även en levande iller i området.
Namn: Kjell
Datum: 2 oktober 2007

Text:

Inventering i Healt. Prata med Arne Ström. Ett tranpar håller till här sen flertal år. Hade en
unge i år. Dåligt med hönsfågel, dock hörs någon orre från Svenske myr. Han har inte haft
någon storspov på länge, däremot tofsvipor ibland, men inte sett att de fått ut någon unge.
Gammal trädgård var noterad på skifteskarta från 1850-talet. Idag ses stenmuren runt, liksom planterade avenbokar. Milsten, gränssten.
Namn: Cissela, Janne
Datum: 3 oktober 2007
Text: Satt 2,5 timme i Mammas Vik. Trana 1100 str., ormvråk 20-tal str., fjällvråk 1 str., sparvhök 2 str., forsärla 1 rastande. Intensivt småfågelsträck bofink, bergfink, grönsiska, järnsparv, ängspiplärka. En del ringduvor och nötskrikor i rörelse. 2 obestämda gåsflockar,
gissar på vitkindade. Även några grågåsflockar. Sedan hade jag nog en trädlärka också,
men blev lite osäker...
Namn: Patric
Datum: 3 oktober 2007
Text: Inventering i Höjalt, norr Fagerhult. Stjärtmesar, nötskrikor (ständigt i luftrummet), 25-tal
korsnäbbar i en flock, dubbeltrast, nötväcka, tofsmes och visst var det väl en gröngöling
som skrek till. Marianne Torstensson meddela att hon ser just gröngöling ganska ofta i
trakten! Ardennerhästar, Svartegyl, gammal grustäkt. Jolsterfröna tjusiga värre längs vägen förbi Jälla.
Namn: Janne
Datum: 4 oktober 2007
Text: Inventering i Sönder Össjö. 15-tal tranor, 1 blå kärrhökhane (mkt vacker), korp, stjärtmesar, dubbeltrast mm i fågelväg. Vackert blommande en mängd styvmorsvioler, liksom
grässtjärnblommor och gråfibblor. En stilla, ofta solig dag med sågkvarn och skvattemölla, med öppna vallåkrar i avsaknad av stengärden... Prata med Karl Håkansson, tidigare
bonde i byn. Nämner att man efter en väldigt regnig sommar och höst 1952 inte fick in
havren. Här samlade sig på senhösten efterhand många tjädrar, kanske upp till 40-50
stycken. Rapphönskull noterades 1950, men försvann året efter. Någon gång kring 1990
hade han en ny kull rapphönor, flerparten dog när han skördade.
Namn: Janne, Cissela
Datum: 5 oktober 2007
Text: Vid Mammas vik en gammal Kungsörn. Fick av en slump in den i tubkikaren när jag studerade en Ormvråk. I övrigt en vacker pilformig formation av 75 Grågäss, 3 stora Duvflockar, 6 ormvråkar, en sparvhök och en liten obestämd Falk.
Namn: Kjell
Datum: 5 oktober 2007
Text: En lite gammal obs: ca 90 tranor i perfekt plog över Lärkesholm.
Namn: Tony
Datum: 6 oktober 2007
Text: Några timmars sittandes i solskenet denna underbara dag på Lillgården gav bl.a 30 talet
sträckande Ormvråkar, 3 sparvhökar varav en födosökte på Lillgårdens gräsmatta, den ville ha pilfink till lunch, men den misslyckades o fick fortsätta hungrig. 1 Ex glada, sen
hade vi 2ex rovfågel vi ej klara av att artbest ( modell större) 8 sträckande skarvar, 4 stora
duvflockar. En gransångare sjöng från o till hela tiden.
Namn: Ferenc & Viktoria

Datum: 6 oktober 2007
Text: En tur runt Hjelmsjö, Esborrarp, Åkarp, Grytåsa gav bl.a.ett tjugotal sträckande Ormvråkar, 2 Sparvhökar, 1 Duvhök, 1 Brun Kärrhök och 3 Glador varav 2 tillsammans i Åkarp.
Namn: Kjell
Datum: 6 oktober 2007
Text:
ÖN var denna lördag med på kommunens Kulturdag. Vi anordnade en svamputställning
med kanske uppåt hundratalet olika arter. Matsvampar i en avdelning för sig, ickematsvampar i övrigt (de flesta). En del mycket giftiga arter som lömsk flugsvamp och
toppig giftspindling fanns också på plats. Ett relativt stort antal besökare tittade in till
Vuxenskolans lokaler där det fanns ett mångtal aktiviteter som visade upp sig.
Namn: ÖN
Datum: 6 oktober 2007
Text: Satt en stund, 11.15. till 12.45. vid Mammas vik i ett underbart väder. Inte mycket småfågel på vingarna, en del ormvråk på avstånd, korpar likaså, ett par rakt över. Och, med en
eller två korpar i släptåg, på ganska stort avstånd, skulle tippa över E4:an, flög en kungsörn målmedvetet åt SO. Vad jag kunde se rörde det sig om en gammal fågel. En häger på
andra sidan sjön. En gransångare sjöng lite försiktigt här vid sjön.
Namn: Björn
Datum: 6 oktober 2007
Text: Jag var ute och njöt av det fina vädret på cykel. Rödglada i Östra Flinka, där jag också
träffade på Kjell. Vi fick in 4 ormvråkar i kikaren innan vi fortsatte. Jag hade som mål
Flinka sjö, där jag fick ögonen på en rörhöna som visade sig en liten stund. Lockläte från
domherre och några andra obsar noterades, annars väldigt tyst. Två steglitser vid paddocken i Grytåsa samt ytterligare tre ormvråkar i Ljungaskog blev dagens viktigaste noteringar.
Namn: Lennart
Datum: 6 oktober 2007
Text: Vid 14.30-15.00 kom det 6 stora plogar med tranor med c.a 1500 tranor över Örkelljunga,
sågs från Sparvstigen.
Namn: Anita Andersson gm Ferenc
Datum: 7 oktober 2007
Text: 2 timmar vid Mammas Vik bjöd på prutgås 21 ex, ormvråk 10 ex, sparvhök 6 ex, duvhök
1 ex, glada 3 ex, mindre korsnäbb ca 10 ex, gransångare 1 sj. Fortsatte med en liten runda
i norra kommunen tillsammans med Björn. Varfågel i Sönder Össjö och vid Värsjön
(Hästhagen). I Sönder Össjö också några ormvråkar och 2-3 glador. I Värsjön 35 brunänder och 3 storskarvar. Avslutningsvis 1 tornfalk i Lärkesholm.
Namn: Patric
Datum: 7 oktober 2007
Text: En fotorunda nere i det totalförvandlade kulturlandskapet i Åkarp (nya 9-hålsbanan +
mängder med hus som väntar). En forsärla visade upp sig. Många kajor, trastar. Ska kanske slå av vegetationen kring de få smörbollarna inom kort. Får se vad markägaren, golf/stugbyggaren bidrar med. Saknar Bengt Magnusson som "motpart"!
Namn: Janne
Datum: 8 oktober 2007

Text:

Mellan kl. 15.05. och 16.35. passerade ca 1100 tranor Ringåsen. Samtliga grupper var
synliga från Ekorrstigen när de tog höjd inför sin fortsatta färd. Den största flocken innehöll ca 300 ex.
Namn: Björn
Datum: 8 oktober 2007
Text: Ytterligare ca 500 tranor sågs från Vä. Spång fram till 16.20.
Namn: Ferenc
Datum: 8 oktober 2007
Text: Bra drag med tranor även idag, fram till 15.30 ca 1000 i 4 omgångar.
Namn: Ferenc
Datum: 8 oktober 2007
Text: Grävningar i själva Pinnån gjordes denna dag nere i Åkarp. Vållade stor uppgrumling
under längre tid. Gelitas reningsverk klarade inte reningen under ca tre timmar. Flera döda
fiskar lär ha setts.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 8 oktober 2007
Text: Kungsfiskare sågs nere vid Pinnån, vid Ejderområdet
Namn: Bengt och Gunvor Christiansson (gm JJ)
Datum: 10 oktober 2007
Text: Tiden på mina obsar av tranor den 8:e ska vara mellan kl. 15.05. och 15.35.
Namn: Björn
Datum: 14 oktober 2007
Text: Exkursion i Pinnåområdet. 8 personer och finfint väder. Allehanda mossor, lavar betittades. Perrys nyupptäckta lokal med kambräken. Bräkenmossa, dunmossa, trekantsmossa.
Skön, solig fika på ogödslade delen av gräsmarken nära Bruketkvarnen. Åsljungabjörnbäret breder ut sig. Rubus nessensis ssp scissoides är dess latinska namn, vilket Zigge ständigt brukar försöka få oss att minnas. En endemisk underart till skogsbjörnbär, alltså en
art som bara finns i i trakten mellan Åsljunga och Vittsjö. Trollhanden, Tonys roliga upptäckt, såg inskrumpnad ut där den växt på videbuskagen i forna slåttermarken.
Namn: Mattias Karlsson, Janne Johansson
Datum: 15 oktober 2007
Text: Inventering i Sandhult, norr Fagerhult. Gröngöling ropade till, ett par ormvråkar, korp,
gärdsmyg, domherre... Väderbitna bräder på husen i en gård som aldrig målats. Betade
gräsmarker, obetade partier.
Namn: Janne
Datum: 16 oktober 2007
Text: Tog en motionstur nerom Flinka, men kollade först hur de gör vid stenbrottet i Ekholm.
Det ser ut som om det kan bli en stor grund damm om vattenståndet stiger tillräckligt. Intressant! På väg igen ser jag en stor tung rovfågel. Snabbt upp med handkikaren. Vit
stjärtrot, alltså kungsörn. Den skyms strax av granarna, så jag snabbar mej bort till motorvägsbron för att få en skymt till av den. Ser då också lite vitt på vingarna och då måste det
vara en ung fågel. Stack också ner till tornet och rullade in taket. Kunde skönja några

gräsänder i kanten, annars inget i sjön. I veckan som gick kom jag ihåg, att jag förra helgen skrämde upp en morkulla när jag letade efter svamp i Flinkaskogen.
Namn: Lennart
Datum: 19 oktober 2007
Text: Inventering i Yxenhult. Byn just innan smålandsgränsen, om man följer våra nutida europavägar. Morkulla, sånglärka, gröngöling, nötskrika. Fina "rester" efter gamla långsmala
åkrar på sluttning ner mot Köphultasjön. Stenar i kanter, odlingsrösen delvis kvar. Ca 20
meter i bredd. Numera belägna i bok- och ekskog. Kombinerad mjöl- och sågkvarn stod
kvar vid vattendrag från Flåssmyrhållet. Ovanligt många lindar i omgivningen. Och
skogsalmar... En del planterade. Vilken vacker höstdag. Privilegium att få jobba ute.
Namn: Janne, Cissela
Datum: 20 oktober 2007
Text: Observationer gjorda vid Värsjön från Sjöholmahållet på morgonen. De första salskrakarna för säsongen var komna, 2 honf. ex. Ca 10 vigg, 3 storskarvar, uppskattningsvis 20
knipor, brunänder i sjön, räknade till 51 ex, varav som vanligt ett fåtal honor, 7 ex. En
mindre simmande fågel visade sig vara en smådopping. Två sånglärkor drog söderut, ca
20 rödvingar drog åt SV. Ett antal domherrar i träden runt mig liksom berg- och bofinkar.
En spillkråka hördes från andra sidan sjön, en grupp gråsiskor i björkarna bak mig, ca 10
ex.
Namn: Björn
Datum: 21 oktober 2007
Text: Fin rödhakesång vid Hjälmsjös tennisbanor. Nästan vårlikt. Sångsvan ropade ur luften.
Namn: Janne
Datum: 21 oktober 2007
Text: Janne den gården utan målning tillhörde F.D. KARL-INGVAR. Han som hade sågen i
Skånes Fagerhult och den portabla tröskan som man kan beskåda i Sönderössjö på hösten.
Har haft ett rödhakepar i bokhäcken i 2 mån. mycket sociala.
Namn: Sven. S.
Datum: 23 oktober 2007
Text: Inventering i Yxenhult. Höll till i östra delarna av byn, bort mot Kraxasjön, Lyckebygget.
Fina höstfärger på asp, lönn mm... Inte så många blommande blommor längre. Fin jordkällare med valv vid ingången. Hel del åkrar från häradskartans tid (ca 1930), var sen
länge granplanterade. En del stormblåsta... En nötkråka kraxa till på ett ställe. Fina hasselbuketter i en längre vägkurva.
Namn: Janne, Eva
Datum: 25 oktober 2007
Text: Kvällsspikning av småfågelholkar i Åsljunga. Glädjande nog dök hela 13 personer upp
och deltog på skilda sätt i framtagandet av 22 nya bostäder för kommande års holkhäckare! Och Christer bjöd på äkta åsljungakaffe. Tackar.
Namn: ÖN-arrangemang
Datum: 25 oktober 2007
Text: Inventering Örkelljunga by. Jaha. Inte så mycket kvar av kulturlandskapet från skifteskartans tid, 1830. Åkrar fanns på David Anders-området. Fäladsmarker i stort på området
ovanför Stockholmsvägen. Enda husen, gårdarna var ju år 1830 kyrkan, två gästgivargår-

dar, klockargården, ett fattighus (gamla Brogcrantzplatsen); dessutom något hus upp förbi
Södergården. Ett annat samhälle idag. En liten underdrift, kanske.
Namn: Janne
Datum: 27 oktober 2007
Text: Lärkesholmssjön, en skäggdopping.
Namn: Björn
Datum: 27 oktober 2007
Text: Kvällsskådning vid Värsjön fr. Sjöholma. Brunand 46 ex varav 4 honor, 4 honf. salskrakar, 9 storskarvar, ca 10 knipor, 20 vigg, en överflygande korp.
Namn: Björn
Datum: 28 oktober 2007
Text: Min förmiddagstur gick över Smörmyr, Esborrarp, Flinka, Ekholm. Rödhake, Gärdsmyg,
Koltrast, Ormvråk, Större hackspett, Korsnäbb, Korp och mesar. Visst är det många kvar,
och fler än dessa, att glädjas åt. I Smörmyr stötte jag på en flock rastande Rödvingetrastar,
ca 50 st., och minst 200 vid Esborrarp. Nere i Troedstorp seglade en Sparvhökshona och
spanade efter byte. Strax norr om där jag kom ut på Vedbyvägen, är två nya dammar
grävda. Vid den nedre av dessa stod en Gråhäger och i den närmast vägen låg ett Gräsandspar. I Flinka sjö 4 Gräsänder och en Krickhona.
Namn: Lennart
Datum: 28 oktober 2007
Text: En tur runt Flinka gav 3 Ormvråkar vid Grytåsa och 15 Skogsduvor. På ängen vid Flinka
sjö rastade 1 Varfågel och över sjön seglade 1 Ormvråk.
Namn: Kjell
Datum: 30 oktober 2007
Text: Inventering i Vemmentorp. Fint väder efter gårdagens blöta. I fågelväg som vanligt en hel
del kråkfågel: nötskrikor, kråkor, skator, korp. Dessutom gärdsmygssång, steglits, gulsparv, spillkråka. Tusendalersbacken på gränsen till Höjaholm var bevuxen med grova
träd underväxta av gran. Obekant namnbetydelse. Prata något med Ingvar Rosengren.
Tofsvipan saknats i 15-20 år, likaså storspoven. Den senares mäktiga drill hördes rakt in
genom väggarna! Även stenskvättorna helt borta nu för tiden. Fanns flera par förr...
Namn: Cissela, Janne
Datum: 30 oktober 2007
Text: Värsjön på förmiddagen, först fr Sjöholma. Ca 10 vigg, 4 storskarvar, ett 60-tal storskrakar, en skäggdopping. Åkte sedan till badplatsen eller kanske mer rätt Osbäckens frånflöde. Brunänderna syntes nu, delvis skymda bak en ö, ca 20 ex synliga. Och, från Vittsjöhållet kom då en rovfågel seglande, i dryga trädtoppshöjd, över närmsta ö o landade på
Landön i en talltopp. Satt där i 10 min och drog sedan iväg längs sjön mot Linhultet, gjorde några svängar över sjön över sv delen av sjön, skrämde upp brunänderna, som visade
sig vara ca 50 ex. Satte sig sedan i en trädtopp vid sjön vid Sjöholma/Linhultet. Den kritvita, kilformade stjärten var verkligen iögonfallande under svängarna över sjön, det ljusa
huvudet syntes bra. En ad havsörn besökte alltså sjön. Även knipor o en del storskrakar
lyfte en stund.
Namn: Björn
Datum: 31 oktober 2007

Text:

Glömde nämna ett växtfynd från Bjärabygget, Örkelljunga. Det var en lokal för den ganska ovanliga klockpyrolan som hittades. Har vintergröna blad. Var belägen vid en mindre
gård nära gränsen till Lemmeshult och Mattarp.
Namn: Janne

Datum: 31 oktober 2007
Text: Inventering i Bjärabygget (Örkelljunga). 60-tal sträckande grågäss, större hackspett, nötskrika, ca 10 st i korsnäbbflock, tofsmes. En del vackra betesmarker, småskalighet. Mycket stenfyllda åkerkanter på några håll.
Namn: Janne
Datum: 31 oktober 2007
Text: Sidensvans, ca 20 ex förbiflygande, Ekorrstigen. De första sidensvansarna hade jag i centrum den 22, 2 ex, sedan samma dag några ex hemmavid.
Namn: Björn
Datum: 1 november 2007
Text: 35 ex sidensvansar satt i ett träd vid Södergården nu på eftermiddagen
Namn: Eva
Datum: 4 november 2007
Text: Koll förbi Lärkesholmssjön, vägen mot Slättsjö. Som vanligt fanns många korpar, sittandes, flygandes... Minst 50-60 stycken, troligen ännu fler. Lever väl gott på någon utfodring. Känns lite kymigt att se dem i sådana mängder.
Namn: Janne
Datum: 4 november 2007
Text: Åter vid Värsjön i ett gott väder, solsken o 6 plusgrader. Under tiden jag stod o kollade
anlände Eva o Janne dit. De flesta and- och doppingarter som brukar återfinnas i sjön under höst-vinter kan man väl säga ligger nu i sjön. Brunand 56 ex varav 8 honor, 20 vigg,
ca 60 storskrakar spridda i sjön, 6 honf. salskrakar, en skäggdopping, knipor här och var,
ensamma eller i små grupper, minst 4 storskarvar. Fikan i solskenet smakade alldeles utmärkt! Tack Janne! Stjärtmes hördes, en sparvhök drog förbi, 4 ormvråkar, 3 av dem på
avstånd över Värsjöby. Oväntat, i samma riktning som vråkarna hamnade också en ung
kungsörn i kikarfälten. Efter titt i fågelbok kom jag fram till att det måste röra sig om en
1K örn. Roligt, detta med örnobsar har en tendens att bli flera. En av undertecknande var
även igår vid Värsjön, Björn, men den kraftiga SV vinden gjorde det mycket svårskådat.
Storskrakarna sågs, även brunänderna o den ensamma skäggdoppingen.
Namn: Eva, Janne, Björn.
Datum: 6 november 2007
Text: Sidensvans, drygt 80 ex i centrum.
Namn: Björn
Datum: 6 november 2007
Text: Duvhök, bör ha varit hanne, flög fram och retade en del kråkfågel mm nere i Flinka, Sjöbygget. En del dammbyggen nere i Sjöbygget har tyvärr delvis spolierat slåttergubbelokal...
Namn: Janne
Datum: 8 november 2007

Text:

Intervju med Sven-Erik Svensson kring uppväxtens och dagens landskap kring gården
nere i V Ringarp. Några notiser. Orrar kalasande på havre i krakstörarnas topp var en vanlighet på höstarna i uppväxten. Även tjädrar. Storspovarna var vanliga och häckade med
flera par neråt myren. Sven- Eriks far Erik kallade dem visst kovipa. Avsaknaden av dess
mäktiga läte är en stor förlust. Enkelbeckasinen gick hos föräldrarna under namnet horsgök. Fasan och gulsparv försvann när utsädet betades med kvicksilver. Stenskvättan var
ganska vanlig, flera ladusvalor häcka på hjällen. För någon vinter sen sågs ett tiotal steglitser vid fågelbordet, en art som han ej kan påminna sig från 50-/60talet. Slåttergubben
både finns och har funnits kring vångarna, däremot troligen inte kattfot... Jungfrulinet
fanns också förr. I vildhöstnadkärret fanns förr väldiga mängder med Jungfru Marie nycklar och Sven-Erik kommer ihåg att man ibland plockade hem en stor bukett. På senare tid
har den grönvita nattviolen etablerat sig ganska nära huset.
Namn: Janne

Datum: 10 november 2007
Text: Vandringen runt Lärkesholmssjön lockade 15 personer, varav 4 från Bjärekretsen. Individstarka tallar vid sjökanten beundrades, liksom en uppdykande mindre hackspett. Herrgården vid väg 108:an ledde in tankarna på von Liewen, Linné och dammkonstruktionerna i granskogen bakom. Vi tog oss en snabbtitt. En glada och en korp snirklade, cirklade
runt varandra under en längre tid. Därutöver ett flertal andra korpar. Fikat intogs i det
minst medeltida betes- och åkerlandskapet innan Källstorp. Parcellindelningar, stensträngar, rösen… Och en samlad flock får gav pastoral idyll. Men plötsligt kom en av
jakthundarna intill och satte våldsam sprätt på flocken! Vandringen avslutades så utmed
grusvägen, med mångtaliga stengärdsgårdar och nyskapad våtmarksdamm. Några ännu
levande trattkantareller uppvisades – men de var ganska få. Trevlig vandring, trevligt sällskap.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 11 november 2007
Text: Gick i skogen hemmavid. Vid Ekholm, en spillkråka, en flock med 8 mindre korsnäbb, en
sträckande sånglärka, mkt med nötväckor.
Namn: Björn
Datum: 11 november 2007
Text: Inte så märkvärdigt men ack så viktigt! Fågelbordet är på plats och i ordning. Kul att se att
det blir så uppskattat, mesarna först på plats som vanligt! Hoppas alla matar fåglarna i
vinter!!!!!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 11 november 2007
Text: Vi såg en strömstare vid bron över Pinnån (grustaget, Ekholm). Oblyg lät den sig
beskådas på kort avstånd, denna soliga, frostiga novembermorgon -vackert.
Namn: Birgit och Pär
Datum: 12 november 2007
Text: Värsjön fr. Sjöholma. Skymningen faller, kl. runt 16. Ca 140 storskrakar, ca 50 brunänder,
7 storskarvar, ca 40 gräsänder, 3 honf salskrakar, en skäggdopping, ca 10 vigg.
Namn: Björn
Datum: 17 november 2007

Text:

Måste bara ut på en stunds promenad. Det blev längs Pinnån för att leta Strömstare. En
säker obs från Engens och ut till sjön. Mesar naturligtvis och en trädkrypare. Gräsänder på
sjön men annars ingen. När jag vänt tillbaka blev det livlig rörelse bland kråkorna borta
vid f.d. Bengts gård. Efter en stund kom ett gäng fåglar mot mej, varav en av dem hade ett
annat rörelsemönster i sin flykt. Den kom rakt över mej och var en fin duvhökshona.
Namn: Lennart
Datum: 19 november 2007
Text: Sidensvans, ca 15 ex Ekorrstigen, Ö-a.
Namn: Björn
Datum: 21 november 2007
Text: Fotografen, naturskildraren Patric Olofsson visade denna kväll fina bilder i Klippans
konsthall -under temat "Vårt vilda Skåne". Gulhämpling, skärfläcka, kentsk tärna, kronhjort, vildsvin, glada, havsörn, skarv m.m. En del superbilder. Men inte hade han fångat
några skogsfåglar på sin kameralins, inte.
Namn: 6 ÖN-are (JJ)
Datum: 22 november 2007
Text: Varfågel, 1 ex Bosjöholm, även den 23 nov.
Namn: Björn
Datum: 24 november 2007
Text: Vid en tur till Grytåsa i förmiddagens solsken sågs bl. en sparvhök, en ormvråk och en
fjällvråk. Den senare gick ner ungefär vid Klippebygget.
Namn: Kjell
Datum: 24 november 2007
Text: Besök vid Värsjön på fm. En del fågel i sjön som är helt öppen trots frost i natt. Ca 160
storskrakar, 7 salskrakar varav en hanne o då 6 honf., 3 skäggdoppingar, 25 synliga brunänder, övriga bakom en ö, 14 vigg, 5 gräsänder, en kricka, ca 20 knipor, 6 åt söder sträckande kanadagäss.
Namn: Björn
Datum: 28 november 2007
Text: Pratat med Håkan Nilsson i Bälinge, nära Östra Ringarpsgränsen. Haft nötkråka tidigare i
höst, gott om nötter. Annars prat om forna tider. På 40-talet byggde han och brodern Tore
en orrkoja av slanor och halm. Kom nära tupparna… Mossen, Maglemyren, var då helt
öppen! Hördes orrkutter nästan hela dagen. Flera storspovpar fanns ute på myren, ett år
hittades också ett bo. Håkan minns att han hade häckande ljungpipare… troligen på 1950talet. Kunde höra det vemodiga lätet ända hem. Man smög en gång på hönsfågelsläktingen
tjäder. Hörde, såg den klunka, sisa på en vågrät tallgren. Under ett kallt krigsår på 40-talet
kom massor med tjädrar, invasionsartat… Drog vidare. Märkligt. Torrabygge-Erik nämnt
för Håkan att han haft fågeln ”som såga, såga”, alltså kornknarr; kanske flera år på 30-/40talet. När Håkan tjänte på Torrabygget hade han en gång ganska säkert en låtande härfågel.
Namn: Janne
Datum: 29 november 2007
Text: Zigges föredragning av Floran i Örkelljunga lockade hela 22 personer. En gedigen
genomgång av de växter som finns eller funnits i trakten presenterade biotop för biotop.

Våtmarkernas, skogarnas, sjöarnas, ängarnas och så nykomlingarnas mer eller mindre älskade entré...
Namn: ÖN-inneträff
Datum: 3 december 2007
Text: Sidensvans, 25 ex i centrum.
Namn: Björn
Datum: 7 december 2007
Text: Intervju med Christer Unosson i Ramnekärr. Storspovens drillande ankomst var den stora
upplevelsen under uppväxten på 1950-talet (60-talet). Orren hördes då från flera håll. Tjädern har ännu en liten stam i skogen på den gamla fäladen mot Stivelsmosse. Kommer
ihåg att hans far och/eller farfar nämnt om rapphöna. Nattskärran skrämmer han ibland
upp från grusvägen norrut. En av de slåtterängar vi lieslår varje augusti ligger på Christers
mark. Denna svinrotsäng inbegriper arter som Jungfru Marienycklar, grönvit nattviol,
jungfrulin, darrgräs och numera även slåttergubbe. Den sistnämnda arten fanns förr också
rikligt i den fina betesmarken intill. Längre norrut har granspiran en vacker betad lokal.
Byns utmark, fäladen bestod förr nästan uteslutande av ljungmarker. Biodlarnas favoritväxt!
Namn: Janne
Datum: 8 december 2007
Text: Lite koll av Värsjön från Sjöholma-hållet, svårskådat var det, en orolig sjö i den SV vinden. Dock, ca 20 brunänder, ca 10 vigg, ca 10 storskrakar, 2 storskarvar. I Lärkesholm, på
hygge mot Slättsjö, en varfågel. I Slättsjö, den 4 dec, också en varfågel.
Namn: Björn
Datum: 9 december 2007
Text: Trots att vädret var emot oss, var vi nio tvåbenta och en fyrbent som trotsade det skånska
vädret, gråtjockt och mer eller mindre regn under dagen ute vid Snapphanestallarna. Vi
fick bitvis leta vår egen väg, det hade nämligen bäcken också gjort! På toppen hade vi det
riktigt mysigt med korvgrillning och snapphanehistorier, fast att en doppade rumpan lite
grann, trots att det är några veckor kvar till dopparedagen! Vi letade efter både skirmossa
och gaffelbräken men fick tyvärr inte syn på någon av dem. Summa summarum en trevlig
förmiddag
Namn: Birgit & Pär
Datum: 9 december 2007
Text: Fick sällskap av våra två yngsta söner, John och Hans, på en tur till Värsjön på fm. En
glada vid Värsjönäs på väg dit. Vid badplatsen kunde vi skönja 10-tal storskrakar åt sydost. Vid den andra änden av sjön var det ca 25 skrakar, och samma antal brunänder, vigg
och storskarv som Björn hade igår. Där fanns också 1 småskrake, 1 skäggdopping och någon knipa. På Hässleholmssidan kom ett meståg med bl. a. ett 10-tal stjärtmesar. Ca 15
rastande svanar låg i Jälla sjö.
Namn: Lennart
Datum: 10 december 2007
Text: En eftermiddag utan regn!! Ca 65 storskrakar, 2 honf salskrakar, ca 15 brunänder, en
skäggdopping, 5 storskarvar, knipor, några gräsänder. Vilken sjö? Värsjön naturligtvis.
Namn: Björn
Datum: 13 december 2007

Text:

Prata med Erik Torkelsson i Mattarp. Fick kolla hans eget och brodern Gunnars herbarium
från studietid på lantmannaskola i Ryssby resp. Markaryd. Bröderna komplettera sina
växtsamlingar med arter hemifrån. Exv. fanns i Eriks samling (från 1955) Mattarpsarter
som revfibbla, spira, sandtrav, sandkrassing, kummin. I Gunnars (från 1945) hittades inte
så många Örkelljungaarter, men istället några klart spännande: gaffelglim, mandelblomma, jungfrulin.
Namn: Janne
Datum: 15 december 2007
Text: Tog en tur i skogen trots den täta dimman. Tungt väder. Stötte minsann två tjädrar. Den
första en tupp, troligen den andra också. Ytterligare ett uppflog en stund senare, men det
kan ha varit någon av de första. Det var inga direkt njutbara observationer. Den första
tuppen såg jag i kanske 2 sekunder, hann knappt lyfta kikaren, den andra fågeln bara
skrämdes. Men de finns där i skogen och det värmer en tjädervän i kylan. Några kungsfåglar. Korp. Domherrarnas sorgsna visslingar hördes avlägset i dimman. Och fräscha
kantareller! Är det normalt 15 december?
Namn: Patric
Datum: 15 december 2007
Text: 10 sångsvanar i Hjälmsjön
Namn: Eva
Datum: 16 december 2007
Text: Cyklade en standardtur om Flinka och stack inom till tornet. Oj vad vildsvinen bökar i
marken där runtom. Ett 10-tal stjärtmesar i småbjörket, hördes gräsänder i bäcken, 3 blåmesar, annars tyst. I asken som står i korsningen vid Flinkatorpet rastade 100-talet grönfinkar, 2 korpar på Nils Nilssons ängar. Vid Grytåsa ridskola fanns minst 70 gulsparvar.
Fasantupp hördes vid Ljungaskog, 15 skator i rishögarna bredvid cykelspåret, 3 ormvråkar
obsades också.
Namn: Lennart
Datum: 18 december 2007
Text: Hemma hos Agne och Ingrid Einarsson. Prata mest om lantbruket i Lärkeröd. På 40-och
50-talen sprängdes stora stenar. En ljunghed förvandlades till betesmark men djuren gick
på den stora fäladen ända fram till slutet av 50-talet. Storspoven fanns då ute på mossen,
tofsvipa, nattskärra, flertal med stenskvättor. Rapphönan kunde påträffas i mindre omfattning, orren hördes från Ekeröd och Bassholma. Men tjäder var det allra mest gott om i anslutning till furorna ute på fäladen, i ljungheden. Tyvärr flög ett flertal av dem ihjäl sig
mot de kraftledningar som tvärade området. Tranor och gäss häckar vid Lärkholmssjön.
Från växtriket kan nämnas slåttergubbe och grönvit nattviol. Agne gjorde förresten lyckade förflyttningar av bägge arterna när den uppväxande skogen höll på att kväva dem.
Gullpudran och den skyddsvärda dunmossan finns i ett fuktparti i hans bokskog.
Namn: Janne
Datum: 21 december 2007
Text: Vandring i tjädermark, mossmark i norra delen av kommunen. Hittade till slut några relativt nya spillningar från en tjädertupp. Sparsmakat med fågelljud. Påtagliga, flitigt använda vildsvinsstigar, gyttjebad mm. Vilken påverkan kommer de allt talrikare vildsvinsflockarna att få på skogshönsens eventuella bon med lättplockade, läckra äggkullar. Nu
när de far fram så flitigt just i dessa terränger. Vacker skogs-/myrmiljö, talldominerad ter-

räng, mycket blåbärsris, även en del lingon. Moränkullar med fina trädindivider och större
stenblock mellan kärrdrågens ängsull, myrlilja och flaskstarr.
Namn: Janne, Eva
Datum: 25 december 2007
Text: Ett ormvråkpar över Mats ängar norr jälla sjö. En fin sparvhök fick Ja studera från köksfönster på 6 met. avstånd. Alla småfåglar var borta. Den va kvar 5 min. Gladan är som
vant runt gälla sjö.
Namn: S. Svensson
Datum: 25 december 2007
Text: En runda Lönsjöholm-Karsatorp. Nya skogsvägar, stora avverkningar. I fågelväg var det
mest kungsfågel som hördes. En större hackspett, 15 sångsvanar drog över. En varfågel
vid Lönsjön.
Namn: Patric & Bo
Datum: 25 december 2007
Text: På en tur runt Hjälmsjön fick jag syn på 7 ex skogsduva vid f.d. Bengts gård. Enligt mina
fågelböcker är det en flyttfågel och sällsynt att de övervintrar här. Är det en förändring på
gång föranlett av de milda vintrarna? Träffade på Kjell vid Abborrasjön och han hade räknat till 135 gräsänder i viken vid Hjälmsjö camping. Eftersom jag cyklade hade jag sett ytterligare ett 25-tal vid Borgen, så ca 160 har det nog varit sammanlagt.
Namn: Lennart
Datum: 25 december 2007
Text: Sjöholma-koll av Värsjön. Skymningen faller snabbt i en gråmulen decemberdag. Får
skåda snabbt! Ca 60 storskrakar, 12 brunandshannar, 10 vigg, 2 storskarvar, 9 salskrakar
varav 3 hannar, en förbiflygande sångsvan. Den 22, en varfågel i Slättsjö.
Namn: Björn
Datum: 25 december 2007
Text: Ormvråk, mycket albinoaktig nere i Varshult.
Namn: Janne
Datum: 26 december 2007
Text: Bjäreanordnad samexkursion. Hela 114 personer hade lämnat julfaten och åkte istället vid
10-tiden med en båtfärja från Torekov över till Hallands Väderö. 10 personer hade anknytning till ÖN. Ett småkulet väder som efterhand sprack upp och solen visa sig... Vandring förbi Ulagapskärrets mastodontiska alsocklar ut till västsidans mer vindtryckta sälar.
Drog oss norrut, förbi fuktigheter, en- slån- och björnbärssnår. Utsikter. Härliga annandagsupplevelser! Toppskarvar och havsörn kunde tubskådande skådare bl.a. inrapportera.
Visst, Väderön är alltid värt ett besök!
Namn: Samexkursion (JJ)
Datum: 29 december 2007
Text: Vandring i mosskantsmarker i norra delen av kommunen. Nyupptaget hygge, gallring,
rensning av stormfälle. Stor tjäderspillningshög ute på öppen del av mossmark. Suttit
längre tid, tuppen. Hönspillning 20-tal meter bort. Skrämde älg före mig.
Namn: Janne
Datum: 30 december 2007

Text:

Ett hastigt eftermiddagsbesök vid Värsjön innan solen gick ner bakom horisonten. Jo, idag
fick man se en blek decembersol. I sjön då, ca 30 storskrakar, ca 10 vigg, en storskarv, 4
brunandshannar, och hela 14 salskrakar, varav 5 hannar. Antalet kan ha varit ännu något
ex då fåglarna ej låg tillsammans och de födosökte hela tiden, lite svårräknat.
Namn: Björn
Datum: 30 december 2007
Text: Idag 20-tal gräsänder i Flinka sjö liksom 2 sångsvanar. På ängarna runtom hittade jag 14
grågäss.
Namn: Lennart
Datum: 31 december 2007
Text:
Gick en runda på Lemmeshults mosse och hittade spillning av tjäder och lite senare stötte
jag en tjäderhona! kul tyckte jag!!!
Namn: Mattias Lindström

