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Datum: 1 januari 2008
Text: Lite obsar från årets första dag. Lärkesholmssjön, som till 3/4delar var isbelagd 13 gräsänder. På hygget längs vägen mot Slättsjö som vanligt en varfågel. Värsjön, som endast
hade obetydligt med is, hyste följande. Ca 60 storskrakar, 14 salskrakar varav 5 hannar, ca
10 knipor, ca 60 gräsänder, 6 brunänder varav 5 hannar, 2 storskarvar. Gick lite i skogen i
Porkenahult, en talltita, ca 10 kungsfåglar i grupp, en tofsmes hördes, och lite överraskande skrämde jag upp en morkulla! I Lönnsjöholm en varfågel, I Vemmentorpasjön, som
inte var mycket öppen, ca 40 gräsänder. Ha ett gott år i markerna, önskar
Namn: Björn
Datum: 1 januari 2008
Text: Gott Nytt År, alla naturälskare! Jag promenerade längs Pinnån ut till sjön på fm. och hittade en strömstare. Något förvånad blev jag borta vid de betade ängarna vid Bruket. Där
var 40-talet kråkor och bland dessa gick en stare och letade mat i det snötäckta gräset. På
sjön, som var delvis isbelagd, låg 45 gräsänder vid mammas vik. En grågås passerade
högljutt vid brukets kvarn. Vid hallandsvägen 1 ex turkduva. Senare på dagen en spillkråka och 10-talet stjärtmesar i Kyrkolycke. Och så de vanliga hemmavid.
Namn: Lennart
Datum: 2 januari 2008
Text: Körde en runda i Björns fotspår. Lite mindre av allt i Värsjön. 31 storskrakar, 5 salskrakar, 13 brunänder, två viggar. Morkulla skrämdes upp i Porkenahult, förmodligen samma
som Björn hade då. Tjäderspillning. Annars inget direkt nämnvärt. Gick en runda i Karsatorp, men det var helt tomt på fåglar. Pratade med Tödde som hade skrämt upp två skogshöns på Lemmeshultamossen för några dagar sedan. Trodde det var orrhöns, men kan ha
varit tjäderhöns (se Mattias obs nedan).
Namn: Patric
Datum: 2 januari 2008
Text: Program och cirklar uppdaterade.
Namn: ÖN
Datum: 5 januari 2008
Text: Varfågel observerades i Trottatorp
Namn: John Erik Lindman
Datum: 7 januari 2008
Text: Var nyfiken på hur det såg ut vid Värsjön efter kyla och friska vindar sista veckan. Vid
Sjöholma en fiskmås som nog upplevde vädret som vårvinter och rastade på iskanten.
Sjön var till mer än hälften isbelagd så det var inte så stora ytor att simma på. 3 knipor, 6
storskrakar och 3 gräsänder också i den delen av sjön, plus att 5 sångsvanar passerade.
Vid badplatsen kunde jag räkna in 11 storskrakar. I Jälla sjö ca 15 sångsvanar.
Namn: Lennart
Datum: 7 januari 2008
Text: Mitt bland riksbyggena inne i Fagerhult kom plötsligt en varfågel och knipsade en talgoxe
uppe i en björk. Ekipaget följdes (förföljdes) av en av traktens skator.
Namn: Nils Ove Lindman

Datum: 10 januari 2008
Text: Gick min vintertaxering i ett ihärdigt regnande! Förra helgen gick det inte, dimman låg
tät, tog en sem.dag och så regnar det oavbrutet! Vad göra, ju inventera ändå med risk för
dåligt resultat. Och det blev det. Endast 15 arter och ett lågt individantal. Har någon gynnsam vinter haft nästan 30 arter. Elva grågäss vid Flinka sjö, 47 gräsänder där också, sjön
som nästan var isbelagd. Annars mest talgoxar 11 ex, 4 entitor, 10 blåmesar, ca 30 domherrar i Ekholm plus lite mera. Exempelvis ingen hackspett, ingen rödhake eller grönfink,
endast en koltrast. Utanför punkterna, en gärdsmyg, drygt 10 stjärtmesar o någon nötskrika.
Namn: Björn
Datum: 10 januari 2008
Text: Hela 31 personer var med på föreningens programpunkt med "egna bilder"! Mycket roligt.
Perry, Patric, Janne, Pär och Birgit visade bilder från när och fjärran: om en mångmilaresa
per cykel; om växter från Gotland, från Pinnå-reservatet; från mossvandring med skogshönsspillning, från kulturmarksinventering; om konsten att fånga våra flygande hemmaarter på bild...
Namn: ÖN-bildvisning
Datum: 11 januari 2008
Text: Intervju nere i Smörmyr med Tore Nilsson, ägaren av orrspeltorvmossen. Alltså lite nostalgi. Tore minns att hans något jakintresserade farbror Knut nämnt om att han sett kring
100 orrar nere på mossen, i trädtoppar... Bör ha varit på 1930-40-talet (Tore född 19124).
Tjäder fanns förr, inte sett på länge. Rapphöns påträffades fram till hårda vintrarna under
kriget. Tore nämner att storspoven alltid var vanlig förr, försvann nog för ca 20 år sen.
Likartat för tofsvipan. Finns ingen som direkt odlar något längre... mer än gräs.
Namn: Janne
Datum: 11 januari 2008
Text: På min förmiddagspromenad i dag träffade jag på en flock (16 st.)Mindre Korsnäbbar vid
Nya Kyrkogården. De höll till i en björk invid kyrkomuren där det växer planterade bergtallar. Korsnäbbarna dök då och då ner bland tallarna, knipsade av en tallkotte, tog den i
näbben, flög upp i björken och försökte pilla ut fröna ur kotten. Men tallkottarna var inte
mogna så korsnäbbarna lyckades inte få upp kottefjällen och blev därmed utan föda och
fick dra vidare utan middag. När jag undersökte de av korsnäbbarna avknipsade tallkottarna, som låg under björken, kunde jag inte finna en enda kotte med något uppbrutet kottefjäll. Fågellivet är hårt ibland.
Namn: Kjell
Datum: 12 januari 2008
Text: Ett hastigt besök vid Värsjön då jag ändå var i grannskapet. Ca 40 storskrakar, 6 vigg,
knipor på skilda håll i sjön. Har allt övrigt dragit vidare? Ca 50 sångsvanar i Jälla sjö.
Namn: Björn
Datum: 12 januari 2008
Text: Sparvhöksbesök här också. Jag höll på att tvätta bilen och hörde mesarnas varningsrop när
den kom. Den satte sig en kort stund som den ofta gör, innan den for vidare mot nya marker.
Namn: Lennart

Datum: 12 januari 2008
Text: En sparvhök kom under fm. och satte sig på spaljén vid uteplatsen. Vi stod i köksfönstret
och betrakta den en kort stund. Blickstilla. Sen flög den, fick syn på oss. Ett fint besök.
Namn: Birgit & Pär
Datum: 12 januari 2008
Text: Strömstare 1 ex Pinnån bakom landisbanan.
Namn: Patric
Datum: 13 januari 2008
Text: Kjell! Var det inte större korsnäbbar? Beteendet låter som den större. Mindre korsnäbb
äter väl på plats och flyger inte iväg med kottarna? Intressant observation!
Namn: Patric
Datum: 13 januari 2008
Text: Tillägg från Långaltsmyrskanten. En nästan vit, gråvit skogshare skrämdes upp. Såg lite
malplacerat ut... att bli så vit i den ännu gröna vintern. Men den kanske "känner" rätt med
ett perspektiv inställt på några veckor framåt, vem vet...
Namn: Janne
Datum: 13 januari 2008
Text: Gick på em. en sväng fram över, lite runt, ibland i kanten, ut på trädholmar, i samma område och på samma myr som Janne, inte så länge, ca 1 och en halv timme. Långalts myr
och angränsande områden. Inte något spår av skogshöns här heller. Inte mycket liv i skogen över huvud taget. Några kungsfåglar, domherrar i Lönnsjöholm. Kan dock känna igen
"fjolårsstänglar" av till exempel klockljung, myrlilja, rosling, vanlig ljung, mossens växter. Hittade otroligt nog en sittunderlag som jag tappat på mossen för ett år sedan! Jannes
tystnad upplevde även jag!
Namn: Björn
Datum: 13 januari 2008
Text: Tretimmarsvandring för mig också, men utan start med bil så det blev Örkelljunga Lemmeshult – Håleryd - Harbäckshultsrundan. Inte så mycket fågel, men åtminstone en
fjällvråk i Harbäckshult. Förmodligen stationär där om någon vill januarikryssa en sådan.
Inte så ofta vi har övervintrande fjällvråkar i kommunen. Tror jag. Kjell och Lena Lindström hade haft en varfågel i Håleryd 2/1.
Namn: Patric
Datum: 13 januari 2008
Text: Vid middagstid hoade en ringduva utanför Södergården.
Namn: Eva

Datum: 13 januari 2008
Text: En tretimmars vistelse i markerna kring Långalt. En tofsmes gladde, färska älgspår. Nästan vårkänslor, marskänslor hos traktens korpar. Flygande, klockande, småstridande par.
Förr fanns här ju mycket korp, indirekt utfodrad. Ännu finns säkert hel del par. Hörde
även vårläten från en spillkråka… trodde nästan först det var en hök. Och bort mot kulturmarken en entydig gröngölingstrudelutt. Och i furorna susade vinden. Tänk att man
ibland kan höra den nästan ostörd av bilismens bullermattor. Trots mycken vandring i den
sugande terrängen ramlade jag inte över någon skogshönsspillning och inga tänkbara, blivande upphovsmän skrämdes upp. Härlig tretimmarsvistelse. Värd en cigarr.
Namn: Janne
Datum: 15 januari 2008
Text: Intervju kring kulturlandskapet uppe hos bröderna Börje och Per Gustafsson i Spångabygget. Storspoven var vanlig i uppväxtåren, höll gärna till uppåt mosskomplexet i norr, mot
Sonnarp/Svinstorp, men även neråt deras marker. Tofsvipan var än vanligare. I samband
med att travar eller krakar med kärvar restes visade sig skogshöns, det var en del orrar
som kom på besök, men framförallt kommer Börje ihåg hur ett dussintal tjädrar kunde
skrämmas upp, mäktigt. Detta var på 1950-talet och tidigare... Börje nämner också att han
på Store mosse intill haft kanske 10-tal orrtuppar förr, numera finns nog ingen kvar. Apropå ÖN´s växtrika slåttermark här i Spångabygget så nämner bröderna att deras farfar Petri var mycket duktig på lien och dess brukande. Ängahöstnaden eller starrslåttern var en
mark som krävde sin lieman.
Namn: Janne
Datum: 16 januari 2008
Text: Mossvandring i markerna kring Fluge sjö. Kjells gamla tjädermarker, delvis Peters... Efter
en del traskande ramlade vi över en hel del spillning modell mindre. Utan större tvekan
kom spillningskorvarna från en tjäderhöna. Fanns under flera sitträd, natträd. Men däremot sågs det inga lite grövre korvar, från tjädertupp... I övrigt ganska tyst i markerna vad
gäller fågelfronten.
Namn: Eva, Janne
Datum: 19 januari 2008
Text: Vinterfågelsafari i SkOF:s regi, där Tony, Patric o undertecknad var med och "tävlade".
Vi valde att denna gång enbart skåda i Båstads kommun. Vädret blev bättre än väntat,
visst blåste det ifrån SV, men inte så mycket som befarat och solen kom också fram, plusgraderna var många. Det mest oväntade vi fick se var nog sädesärlan på Torekovs rev!
Övervintrande! Där också som oftast om vintern skärsnäppor, 6 ex, ett antal rödbenor, en
tidig gravand, ängs- och skärpiplärka. Exotiskt för denna kommun är brunanden, 6 ex låg i
Flytermossen. Innan denna lokal besöktes Båstad hamn. Mycket med alfågel o svärtor, ca
30 sjöorrar och en havssula. En hastigt uppdykande grå lira fick bara Patric syn på. Kattvik gav fler havssulor och ett konkurrentlag som vi nog mötte tre gånger under dagen!
Svarthakedoppingen var det bara undertecknad som såg, tyvärr. Lervik och Grytskären
var inte direkt sköna i blåsten. En ad havsörn där, 4 kärrsnäppor, krickor, 2 rödbenor bl. a.
Skogsbesök på åsen gav m. korsnäbb, strömstare i en bäck, en varfågel, fågelbordsarter.
Totalt fick vi ihop 61 arter, bland saknade märks svartmes, domherre, rödhake. På kvällen
dukades det upp till middag på Backgården i Höör. Trevligt, arrangemang som rekommenderas alla.
Namn: Björn

Datum: 20 januari 2008
Text: Vandrade över mossmark på Fagerhultamossen. Var ute i fyra timmar. Skrämde upp tjädrar vid två tillfällen. Vid första tillfället flög två fåglar upp, men bara den ena sågs tydligt,
det var en höna. En knapp timme senare skrämdes åter en marksittande höna upp.
Namn: Eva
Datum: 20 januari 2008
Text: En knappt två och en halv timmars vandring på trädbevuxna mossmarker i Långaltstrakten. Stilla väder, grått. Älgmarker! Mycket spår i mossan, även brakande individ. Oftast
tyst, men meståg ett par gånger. Fast flest av kungsfåglar tycktes det. Ett par tofsmesar,
svartmes... Och så ett kraftigt uppflog från tjäder, troligen tupp. Hitta något ställe med
spillningsansamling. Fyra sångsvanar drog över de ganska låga talltopparna
Namn: Janne
Datum: 22 januari
Text: 25-tal obestämda gäss över Hjälmsjön. Flög svagt söderut.
Namn: Janne
Datum: 23 januari 2008
Text: Datum för fågelbordsräkningen är den 25-28 januari. Man räknar alltså högsta antal av
respektive art.
Namn: Björn
Datum: 23 januari 2008
Text: En liten påminnelse! Kommande helg är det räkning av arter och antal av respektive art
vid fågelborden, fredag-söndag. Eventuella frågor om rapporteringen kan besvaras av undertecknad.
Namn: Björn
Datum: 24 januari 2008
Text: Intervju med Hans Jannesson i Östra Spång. Har fortfarande 3-4 par ladusvalor i byggnaderna. Sämre med spov och vipa i hans egen tid. Tjäder stött på några gånger, men inte så
många sett över alla år. Nötkråka har visat sig ibland. Nere vid fd Sörsjön, utmed sänkta
Pinnån, brukar sångsvanar gästa, nyttja som ”vinterbete”, även hägrar och gäss. Liksom
vid Jälla. En fiskgjuse försökte ju för en del år sen häcka i Ånaltsmasten. Gladan har tillstött under senare tid. Fiske vid ån. Ålkista som nog kunde ge ganska mycket. Kräftfisket
var stort förr i tiden. ”Det var bara att gå ner och hämta. Vi bruka sätta 15 burar. Var inte
ovanligt vi kom hem med 400 kräftor, fast sen fick man kanske gå tillbaks med hälften
som var för små…” Var nog mest på 1960-talet och 70-talet. Beståndet minska sen en hel
del, men därefter kom pesten och slog ut helt.
Namn: Janne
Datum: 24 januari 2008
Text: Var i dag ute med en grupp elever i naturen. Vi gick genom Pinnå-reservatet. Där såg vi
minsann två vitsippor! Med rejäla knoppar. Det dröjer inte länge förrän de är utslagna
med denna milda vinter.
Namn: Birgit S
Datum: 27 januari 2008
Text: Hade inte tillfälle att följa med til Tosteberga, så en sväng till bl.a. Värsjön fick det bli.
Gott väder med en sol man inte sett så ofta. Ca 20 storskrakar spridda i sjön, ett salskrak-

par, i Linhultaviken låg det 6 brunänder, samtliga hanar, 10 vigg, knipor enstaka lite över
hela sjön. Ny art? för sjön var kanske den strömstare som satt på en sten vid Osbäckens
utlopp. Gick sedan en sväng i Bosjöholm i skogshönsmarker? utan att se några spår av
dem. Mycket dock med mindre korsnäbb.
Namn: Björn
Datum: 27 januari 2008
Text: 1 ex Varfågel i Ljungaskog
Namn: Perry Vigelsbo
Datum: 28 januari 2008
Text: Ovanligt lite, både arter och antal hos oss att räkna den gångna helgen. Koltrast 2, blåmes
3, entita 2, talgoxe 15, nötväcka 2, grönfink 8. Några fler har väl setts tidigare i trädgården, men det är sporadiskt.
Namn: Lennart
Datum: 28 januari 2008
Text: Antal arter och antal ex vid mitt fågelbord under helgen. Talgoxe 14, blåmes 10. nötväcka
2, bergfink 13, stenknäck 2, gulsparv 7, entita 2, skata 2, koltrast 3, grönfink 8, domherre
1, svartmes 2 o nötskrika 3. 13 arter. Hos Görtie o Karl-Åke Almen fanns följande arter o
antal. Talgoxe 10, blåmes 13, entita 2, ringduva 12, grönfink 6, rödhake 1, skata 5,
koltrast 5, kråka 5, nötväcka 2, stjärtmes 4, fasan 1 o stenknäck 15. Även här 13 arter sedda under räkningshelgen.
Namn: Björn
Datum: 29 januari 2008
Text: Ännu en januariobservation av morkulla, 1 ex i V. Ringarp, mellan Ringåsen o Havabygget.
Namn: Björn
Datum: 29 januari 2008
Text: Tillsammans med en massa gräsänder såg jag en storskarv när jag körde förbi Åsljungasjön igår.
Namn: Pär
Datum: 29 januari 2008
Text: Intervju med Karl Johan Johansson i Kyrkolycke. Om nyodlingar på 1930-talet, om grisahandlare, om ängahöstnad vid Sjöbacken i Mörkahult, om svedjebruk i början på förra
seklet. Om tillverkning av terpentin och tjära från gamla furustubbar på Mattarpsgården
under kriget. Humle fanns ju förr på många gårdar, man odla också lin. Den senare kallades visst hör. På fågelfronten minns Karl Johan att storspoven höll till utåt mossgravarna i
Mörkahult. Tofsvipan var vanlig på 50-talet! Likaså sånglärkan. Orren hördes förr bortåt
mossen till, men det var ett tag sen. Uppflog från tjäder kan Karl Johan påminna sig från
besök i Björnamossa. Rapphönan har det varit sämre med, men han har förr sett den i
Ljungaskog. Den kräver nog kontinuerlig spannmålsodling.
Namn: Janne
Datum: 30 januari 2008
Text: En häger flög lågt över parkeringen vid Södergårdens P-plats.
Namn: Eva

Datum: 31 januari 2008
Text: Några gäss kacklade förbi. En glada elegantflög nere i Flinka. Ja, tänk förr var ju gladan
en flyttfågel, en tidig vårfågel... fast nog inte så vanlig här hos oss. Sen försvann den nästan helt. Sen stöttades populationen och repade sig, stor vintersamling nere i Fyledalen.
Och nu har den blivit en vanlig Örkelljungahäckare som allt oftare även stannar över vintern eller den s k vintern. Men nu ikväll kommer lite blötsnö...
Namn: Janne
Datum: 31 januari 2008
Text: En vandring på, över och lite i kanten på Långalts myr. Vad oerhört tyst det är i våra marker nu! Det enda som nådde mina öron var några kungsfåglar. Stundtals gick det bra att gå
på den frusna mossan på myren utan att trampa igenom.
Namn: Björn
Datum: 31 januari 2008
Text: Vandring på Stensmyrs södra del. Orrspillning hittades på två ställen. Ett meståg drog
förbi i myrkanten med bl.a. tofsmes, blåmes, kungsfågel i sitt släptåg. Men ingen varfågel
fick vi se. En tyst timme på eftermiddagen. Tuvsäven lyste gult. Annars var det ganska
småjobbigt att gå på de halvt frusna vitmossekuddarna... som strax därefter brast för
trycket.
Namn: Eva, Janne
Datum: 2 februari 2008
Text: Morkullan som jag hade för några dagar sedan mellan Ringåsen o Havabygget fanns där
idag också. Mindre korsnäbb också där, 12 ex. Bekantade mig lite med Flyet på em, länge
sedan jag var där. Blött, men nu ganska lättillgängligt då där finns ett hygge på ena sidan.
Korp i skyn.
Namn: Björn
Datum: 2 februari 2008
Text: Cykelmotion nerom "smultronstället" på fm. Blåsigt och kallt, men 1 glada i Ljungaskog,
liksom 2 korpar och 1 ormvråk. Ca 30 gulsparvar i Grytåsa. I Flinka sjö låg 2 sångsvanar,
37 grågäss, 3 storskrakar och ca 60 gräsänder. På väg därifrån 1 trädkrypare och vid Ekholm 1 större hackspett hona samt 2 ringduvor. Hemma igen var det vid fågelbordet tre
arter som inte visade sig förra vecken vid räkningen. 3 bergfink, 3 stenknäck och 1 grönsiska. Och dessutom en stor mängd grönfink och mesar. Trevligt!
Namn: Lennart
Datum: 3 februari 2008
Text: Tillägg mossvandring. Relativt rikt med vildsvin uppe i nordvästdelen, nära f.d. mossåkrar
och mossväg. Där jag även för något år sen såg flitigt använda stigar i blötmarken. Mycket bök i granskog. Dessutom seglande glada i Boalt.
Namn: Janne
Datum: 3 februari 2008
Text: Vandring i myrkomplexet mellan Fagerhult och Sönder Össjö. Torvbrutna mossdelar,
obrutna delar, skogsmarksdelar, diken att ta sig över. Blev en 3½ timmes vistelse ute i det
fria. Två fikor, två cigarrer. Sparsmakat med fågelobsar. Dock tjäderspillning på några
ställen; på grusväg, på mosse ca 50 från skogskant. Tofsmes kviddevittra, kungsfåglar.
Och en korsnäbb i sångtagen. Ett överflygande korppar. Och så flög plötsligt en tjäderhö-

na kockande upp samtidigt som en bastant älg något masande travade bort framför mig.
Innan jag lämnade mossvärlden sågs en blommande tuvullstuva. Minsann.
Namn: Janne
Datum: 4 februari 2008
Text: Gav mej ut på ugglelyssning i kvällsmörkret och fick napp nere i Västra Flinka 19:05. En
hane hördes tydligt en lång stund från vägkorsningen vid Flinkatorpet i riktning mot sjön.
Namn: Lennart
Datum: 6 februari 2008
Text: Mildheten fortsätter. Talgoxen sjöng och en kacklande grågås flög över Hjälmsjön.
Namn: Janne
Datum: 7 februari 2008
Text: Föreningens 48:e årsmöte var snabbt avklarat "inför" 30 medlemmar. Men, hur konstigt
det än kan låta var det något annat som tilldrog mångas intresse och förväntan denna
kväll. Djurparkschefen för Skånes Djurpark, Staffan Åkeby skulle efter mötesförhandlingarna visa bilder och berätta därtill om parkens historia, visioner och naturligtvis alla
de nordiska djuren. Inlevelsen från Staffan var stark, vi alla lyssnade andemäktigt, tiden
gick snabbt, och så hann vi bara till uttern på vandringen i parken. Ja, det var roligt att
höra en så engagerad Staffan Åkeby. Resten av vandringen får kanske fortsätta en annan
gång.
Namn: Björn
Datum: 9 februari 2008
Text: Värsjön väntade på mig så dit åkte jag på em. Storskrakarnas antal ca 60, en kanadagås, 7
rastande sångsvanar, 2 grågäss, 8 gräsänder, knipor spridda i sjön. I Jälla sjö ca 40 sångsvanar.
Namn: Björn
Datum: 9 februari 2008
Text: Vårmilt väder. Var nere och fotograferade vid Pinnån, skansarna, Ekholm. En gärdsmyg
sjöng, flera mesarter desslikes. Och uppe från skyn hördes flera sånglärkor. Ett gäng
domherrar, 7-8 stycken, vid bilskroten i Västra Ringarp. Ormvråk.
Namn: Janne
Datum: 10 februari 2008
Text: Oj, glömde nämna Zigges visning av den fina skvattramlokalen i Ekholm, strax intill det
nya, vattenfyllda vägstenbrottet! Gnuggade man växtens blad kunde starka doftämnen
fortplanta sig till ens luktorgan...
Namn: Eva, Christer, Björn, Zigge, Janne
Datum: 10 februari 2008
Text: Vandring i Möllers skog, Grytåsa. Kolla planer på olika leder (vandrings-, cykel-, rid)och
på vindskydd mm. Milt fint väder. Ibland mycket trafikbuller, ibland skydd bakom åsarna
i området. Flinkabäcken följdes. Två kvarnplatser. Kambräken, klockpyrola, lopplummer.
Den vackra rosmossan, den likaså vackra kammossan. Kungsfågel, mesar, korp. Pratgod
fika.
Namn: Eva, Christer, Björn, Zigge, Janne

Datum: 13 februari 2008
Text: Hann med en efter-skolan-tur om Flinka. Redan i Prästsjön sågs den första nykomlingen
för året, en kanadagås. Jag tror det var en flock sådana som drog förbi i morse när jag kom
till skolan. Nere i Västra Flinka rastade ett 50-tal björktrastar och i F-sjön en häger.
Namn: Lennart
Datum: 13 februari 2008
Text: En minitur till Pinnåområdet. Fällde en ek, kolla om det fanns bra kärna för att tillverka
nya stängselstolpar. Är ju bestämt att betesmarken ska utvidgas upp till hagmarksbokarna
och ungekarna bort mot Skytteparksvägen, villaområdet. Jo, skulle nämna några fina
knäppande, tickande stenknäcksläten som jag hörde mellan motorsågsbullrets ljudmattor.
En läcker fågel!
Namn: Janne
Datum: 14 februari 2008
Text: Jo, är smått privilegierad när kan ta "ledigt" någon timme denna solvackra dag. Åkte ner
till orrmarkerna vid Tore Nilssons. En nötkråka flög över, solbelyst. Nötskrika. Tre ormvråkar låtar och snirklar. Nere vid torvbrytningsmossen flög tre snabba änder upp från ett
minivatten. Måste rimligen varit krickor! Men inga orrar...
Namn: Janne
Datum: 15 februari 2008
Text: Intervju med Göran Nilsson, Svinstorp. Visst minns han storspoven för en del år sen, men
sämre beställt med "den varan" under senare åren. Tofsvipan har dock nästan alltid varit
på plats. Härligt vårtecken, höll gärna till vid de harvade fälten. Göran kommer väl ihåg
att han flera år fått lista ut var boet varit beläget för att han inte sen skulle köra över med
traktor och aggregat... Man fick markera med en pinne som syntes! Vipan har dock saknats under något enstaka av de sistlidna åren. Sånglärkan har oftast varit en livligt drillande häckare. Men Göran konstaterar att den minskat under senare tid... Ladusvalan häckar
med flertal par i stallarna, byggnaderna, medan hussvalan bara setts bygga i ental -på boningshuset. För något år sen hade Göran en tjädertupp ner mot Sonnarp, åt Vemmentorpssjön till. Kanske var det en speltokig tupp.
Namn: Janne
Datum: 15 februari 2008
Text: Måste bara ut i det vackra vädret och kolla om en natts kyla stannat upp någon fågel för
rastning. Jo, i Flinka sjö hittade jag 1 ex vitkindad gås, 2 krickor, 60-tal grågäss och ca 90
gräsänder. Så hade jag 1 gröngöling och möjligen 1 skogsduva i Västra Flinka.
Namn: Lennart
Datum: 17 februari 2008
Text: Det var bland annat blåsten som idag fick mej att skåda genom köksfönstret och det blev
12 arter. Alla kom ju för att stilla sin hunger från det utlagda "smörgåsbordet".
Namn: Lennart
Datum: 17 februari 2008
Text: I ett blåsigt väder o bara någon plusgrad, Värsjön. Ca 20 storskrakar, en salskrake hona,
knipor. På hygget mellan Slättsjö o Lärkesholm som vanligt en varfågel. Igår, vid koll av
holkserien i Ö. Ringarp, en sjungande mindre korsnäbb.
Namn: Björn

Datum: 18 februari 2008
Text: Vi har på förmiddagen gått och kollat tillståndet på holkarna i Flinka-serien. Ett 20-tal var
inte funktionsdugliga och de som är möjliga att renovera bar vi fram till vägen eller stigen. Vädret blev riktigt fint och när vi fikade njöt vi av sol och fågelsång, bl. a. svartmes.
På väg hem obsade vi en varfågel vid bergbrottet. Den var efterlängtad i rutan.
Namn: Lennart o Kjell
Datum: 18 februari 2008
Text: Efter en liten översyn av tillståndet för starholkarna i Ekholm, det var gott, åkte jag en
kort sväng till tornet vid Flinka sjö. Ca 70 grågäss på fälten, vilka jag skrämde upp, 2
sångsvanar i sjön, men inga synliga krickor. Trevligt var att en gammal bekant dök upp
vid tornet, en av de första av Kjells lärjungar, nu boende på Öland sen många år. En lång
pratstund blev det, en del minnen dök upp och ventilerades. Och så fick jag honom att bli
medlem! Sven Åhlin var namnet.
Namn: Björn
Datum: 19 februari 2008
Text: Spillkråkan skrek frejdigt i hemmaskogen, grågäss kacklade över sjön. Korsnäbbarnas
hårda lockläte gjorde sig också påminda, medan blåmesens högfrekventa svirr låg i en annan division. Håkan Winqvist på Södra, sitter i Hjelms fabriker med utsikt över sjön, hade
för några dagar sen skäggdopping i Lillsjöns vik.
Namn: Janne
Datum: 19 februari 2008
Text: Glada vid gamla statoilmacken, stjärtmesflock nere i Åkarp, vid den framväxande golfbanedelen. Kolla lite "tillståndet" vid smörbolls- och backsippslokalerna. Visst känns de utsatta.
Namn: Janne
Datum: 20 februari 2008
Text: På samma plats och tråd som Eva obsade jag en varfågel den 20:e, så den är nog stationär
på stället!
Namn: Lennart
Datum: 21 februari 2008
Text: Två tofsvipor besökte Lillgården på eftermiddagen.
Namn: Viktoria
Datum: 23 februari 2008
Text: I dag var det dags att sätta upp 20 nya holkar vid Flinka sjö. 2 kvinnor och 7 män trotsade
blåsten o kom. Holkserien börjar vid fågeltornet och går längs sjökanten i högervarv fram
till bron. Denna trevliga gemenskap med avtagande vind, tog 3 tim med fika. Ett 10tal
gamla holkar togs hem för service, några av dom går nog att återskapa till bostäder igen.
(ett 100tal gäss på sjön)
Namn: ÖN ( LP o FP)
Datum: 23 februari 2008
Text: Så har då en ny holkserie blivit upphängd på "gamla" holkmarker.En serie på 20 mesholkar blev uppsatta längs Flinka sjös strandkant med nr 1 just nedan tornet. Nio personer
kom på denna träff, så jobbet var inte så betungande och allt var väl förberett.
Namn: ÖN-arrangemang genom Björn

Datum: 24 februari 2008
Text: Lite fågelobsar från veckan som gått. Den 20/2 hade jag 12ex stjärtmesar här hemma i
Spång, 7ex satt på en av talgbollarna tillsammans/mäktigt och "trångt". I fred 22 var där
10-15ex steglitser invid golfbanan mellan g:a och nya E:4 an i ett buskträd. Kattugglor
hoar nästan varje kväll här hemma, ibland tror jag att det är 3 olika ind/ men 2 är jag säker
på att jag ofta hör.
Namn: Ferenc
Datum: 25 februari 2008
Text: 1 ex varfågel i Ljungaskog, den satt på en elledningen där man kör ut på gamla E:an om
man kommer från migrationsverket. Den har nog varit där ganska länge men jag har inte
varit så säker innan.
Namn: Eva
Datum: 28 februari 2008
Text: Positivt möte om Leaderområden i Klippan denna kväll, om möjlighet att bilda exv naturvårdsprojekt som kan delfinansieras med Eu-medel. Tycks inte finnas några hindet för att
börja på myr/skogsprojekt i norra Skåne kanske på sikt kunna påverka möjligheten för orren, tjädern, tallskogen, "naturskogen", betade skogen... eller de rester av respektive som
ännu finns kvar. Vi får se. Andra projektförslag är givetvis också välkomna både nu som
senare. Från Söderåsens natur med kringkretsar dryftades andra vinklingar! Leader är ett
7-års äventyr. troligen påbyggt med ytterligare 7 år.
Namn: Janne – ÖN:s utsände
Datum: 28 februari 2008
Text: Och efter att spanat efter den från bussen till och från hbg i en vecka fick jag se den på
ledningen på vägen hem idag. 17.30. Varfågeln som nämnts i två rapporeter nedan alltså.
Namn: Patric
Datum: 29 februari 2008
Text: Mellan V. Ringarp(Ringåsen) o Havabygget, 6 sidensvansar passerade i sakta mak, satt i
en grantopp, fortsatte till en annan.
Namn: Björn
Datum: 1 mars 2008
Text: Det satt två starar och snackade på min antenn.
Namn: Viktoria
Datum: 1 mars 2008
Text: Cyklade för att om möjligt höra något roligt. Varfågeln var på plats i Ljungaskog, hade 6
tofsvipor vid br. Nilssons och ytterligare 4 vid Flinkagården. Drygt 40 grågäss vid br.
Nilssons. Annars mest mesar, kungsfågel, nötväcka, gärdsmyg som gav hörselintryck.
Mindre korsnäbb i Ö. Flinka, vid f. d. Kjells hus. En turkduva hemmavid.
Namn: Björn
Datum: 1 mars 2008
Text: Har gått en sista runda i fm. (även i onsdags fm.)och letat efter och kollat gamla holkar i
Flinkaserien. Nu finns det 16 kvar som kan duga för häckning denna säsong, några med
nummer och några där det inte syns någon siffra. Ferenc och jag har tagit hand om några
gamla som kanske går att renovera, annars får vi snickra nya, så att serien kommer upp i

50 holkar till nästa år. Hade fin obs av korsnäbb som åt grankottsfrö, kungsfågel, storskarv i sjön och 7 ex tofsvipor vid Nilssons. 10 sångsvanar drog norrut.
Namn: Lennart
Datum: 1 mars 2008
Text: Sex stjärtmesar på besök vid tallbollen utanför köksfönstret. De är otroligt gulliga.Vi har
haft dem här i några dagar nu.
Namn: Bigit och Pär
Datum: 2 mars 2008
Text: Tog en promenad i Sonnarpsskogen, delvis på den 7 km slinga som ÖGF förr höll gångoch skidbar. Där på ett kalhygge, typiskt sittande i toppen på en torraka, hittade jag en
varfågel. Det var strax innan jag kom fram till Spångahöj. Annars var det arter som man
hittar i skogsmiljö; domherre, nötskrika, rödhake, kungsfågel, mesar, duva, koltrast.
Namn: Lennart
Datum: 2 mars 2008
Text: Besökte Värsjön i ett inte gött väder, blåsigt, småhäftiga regnskurar och därmed dålig sikt.
Men, detta fick jag syn på i den i lä liggande Linhultaviken. Två brunandshannar, likaså 2
salskrakhannar, 10 vigg, ca 10 storskrakar, plus en del knipor.
Namn: Björn
Datum: 3 mars 2008
Text: Knappt 25-tal sångsvanar flög nordost över Hjälmsjön. En mycket sångaktiv grönsiska!
Namn: Janne
Datum: 5 mars 2008
Text: Intervju med Göte Nilsson i Harbäckshult. Om hans farfars far som odlade upp på Florshults utmark. Som lade stendiken, grävde upp och satte två rader med sättesten, vilka sen
täcktes med en större flatare sten. Fyllde på med småsten runt kring. I regel tog man sen
strötorv och lade ovanpå innan man återfyllde. Göte berätta vidare om hur han varit med
om ängahöstnad, kärrhöstnad på 1930-talet, typ Spångabyggetslåttern. Man slog med lie,
tog upp gräset och förde till torrare mark, lade det ibland på en häs, två stänger med någon
bindande stång över. Besvärligt köra hem, fick sätta på karet på vagnen. Liebladen tillverkades förr av enstaka liesmeder, men inte under Götes tid. Däremot gjordes lieskaftet, orven, oftast själv, gärna i al, lätt och starkt nog. Man hade tre liar förr: den långa säalien,
den vanliga hölien och den kortare ängalien. Liksom tre sorters räfsor, vilka hade pinnar
av rönn, huvud av ask och skaft av fur. Det var viktigt att kunna hålla lien vass. Slipsten
och vedja (bryne) nyttjades. Strykspånen tillverkades själv. På den framtagna stickan
ströks fett, talg av något slag, krossad röd sandsten ströddes på, jämnades ut med kniv och
pressades ner i bindemedlet.
Namn: Janne
Datum: 7 mars 2008
Text: Räknade idag till 17 rastande tofsvipor nere i V Flinka, 1 sparvhök, troligen hona, i Grytåsa samt 3 starar i närheten av 100-talet kråkor.
Namn: Lennart

Datum: 7 mars 2008
Text: Markering av mindre ekar som ska fällas och förvandlas till stolpar nere i Skytteparksvägens förlängning i Pinnåområdet. Om ett år ska kreaturen gå även i detta skogsartade område. Koltrasten sjöng, knipor i ån och i Landis. Högt vattenstånd!
Namn: Zigge o Janne
Datum: 8 mars 2008
Text: Cyklade Ljungaskog – Eket – Åkarp - V. Flinka - Ekholm. Messång, nötväckesång, grönfinksång, gärdsmygsång, en rödhake sjöng i Ekholm. Sånglärka i Ljungaskog o Åkarp,
och roligt med en sträckande trädlärka också i Åkarp. Gröngöling vid Snäckmarks, 6 tofsvipor i V. Flinka, sjungande starar också där, min första bofink vid Flinkagården. Var vid
Värsjön på em., ca 40 storskrakar, 9 brunänder varav 2 honor, 11 vigg, en salskrakehona,
16 grågäss i sjön. I Jälla sjö 20 sångsvanar, i Hjelmsjön en återvändande skäggdopping. I
veckan gick jag igenom våra 14 starholkar uppsatta i Ekholm o i Rya, på golfbanan. Alla
okej och 11 var bebodda av stare förra året.
Namn: Björn
Datum: 8 mars 2008
Text: Renoverat 5 trasiga holkar och varit nere i Flinka och hängt upp dem på sina "gamla"
platser. I sjön låg förutom grågäss och gräsänder även 3 storskrake, 1 gråhäger, 1 kniphane, krickpar. Tyckte mej höra sävsparv, hörde gärdsmyg, såg mesar, större hackspett,
sånglärka, kungsfågel m.fl.
Namn: Lennart
Datum: 8 mars 2008
Text: Åter Pinnånbesök. Härligt väder, stilla, sol, massor med vatten i och bredvid ån. Gärdsmyg, trädkrypare, blåmes svirrade alla till då och då... men mest uppmärksamhet drog
som vanligt strömstaren till sig. Det höga vattenståndet gör att det är brist på uppstickande
stenar, men grenar från ett halvt nersänkt träd nära Pågarnas badställe dög tydligen bra
som sittplats mellan vattendykningarna! Den vita haklappen vändes hela tiden mot mig.
Ville väl hålla koll.
Namn: Janne
Datum: 9 mars 2008
Text: I natt vaknade vi av att två kattugglor "snackade" med varann! Det är den härlig tid som är
på G.
Namn: Birgit & Pär
Datum: 9 mars 2008
Text: Lärkesholmssjön, 6 storskrakar, 3 grågäss. Vid Flyet, vid avtagsvägen mot Lärka Sjöhult
2 sj. mindre korsnäbb och ytterligare ca 20 ex i ett lärkbestånd ett 50-tal meter efter färisten. Sju kanadagäss i Hjelmsjön, ett storskrakpar. Bruketområdet, en överflygande duvhök, i trädtoppshöjd vid nedre kvarndammen.
Namn: Björn
Datum: 9 mars 2008
Text: Tio pigga fältisar drog ut längs Pinnån och dess omväxlande marker denna söndagsförmiddag. Det uppspirande Ejdernkvarteret besågs, likaså den lite fantasilösa Skogabäcken.
Många trädarters knoppar kryssades. Borta vid Ågatan visade strömstaren upp sig för alla
deltagarna. Vi valde följa ån på Ringarpssidan. Perrys kambräkenlokal avnjöts. Pågarnas
och tösernas badställe. Ett flertal mossor. Fikaplatsen blev uppe på höjden med tjusig ut-

blick över öarnas arkipelag. En kniphane lyste. Trollhanden förde en färgmässigt blygsam
tillvaro på Salixbuskarna ute på Holmasidden. På Örkelljunga sidan ån travade vi tillbaks
mot centrum. Trädkrypare, nötväcka, ett gäng stjärtmesar. Några fjolårsrester av safsan,
även kallad kungsbräken. Och i slutspurten idegranar längs Hässleholmsvägen, en upplysande milsten från 1764. Tackar för trevlig samvaro!
Namn: ÖN (Zigge o JJ)
Datum: 9 mars 2008
Text: Var vid Värsjön på fm. i småregnigt väder. Inte så stort antal men 1 brunand hane, 2 salskrake honfärgade, 10-tal vigg, 15-tal storskrake, 15 knipor, 4 kanadagäss, 2 fiskmås eller
trutar, regnet stänkte igen kikaren.
Namn: Lennart
Datum: 10 mars 2008
Text: Såg en steglits utanför stugknuten i Östra Ringarp!
Namn: Stig Troedsson (gm JJ)
Datum: 10 mars 2008
Text: Ett par tranor gick i Nisses kohagar vid Flinka sjö idag på förmiddagen.
Namn: Eva
Datum: 13 mars 2008
Text: Bofinken runt knuten sjungit till då och då sista dagarna. Besök nere vid Flinka sjö (med
Skogssällskapets representant, Ingrid Svensson). Ny parkeringsplats, ny väg framtagen
genom granet och bort mot åsen och gamla vångavägen. Diket genom Kjells åkrar rensat.
Gamla stänget bortplockat. I sjön: häger, grågäss, gräsänder, sångsvanpar. Tog gemensam
tur till Grytåsaskogen ock. Flinkabäcken visavi stigdragning. Fina marker. Får hoppas
pengasatsning på tillgänglighet kommer väl till pass. Fast... visst transporteras gods och
människor på ett hörsamt sätt granngårds.
Namn: Janne
Datum: 14 mars 2008
Text: Ett tranpar stod invid fd Jälla sjö, på betesmarken upp mot Vanås.
Namn: Janne
Datum: 14 mars 2008
Text: Kollade Hjälmsjön på em. men inga svanar kvar, dock 3 skäggdoppingar. Motionstur på
cykel neråt Flinka senare och tittade på "Evas" tranor, 11 tofsvipor och ca 150 starar som
nog letade efter nattkvist. Vid Grytåsa ytterligare ca 100 starar på sträck.
Namn: Lennart
Datum: 14 mars 2008
Text: I en flock med 20 ex sångsvanar upptäckte jag att den ene var betydligt mindre, och när
jag studerat den en stund kunde jag se att näbbet var svartare och då förstod jag att det var
en mindre sångsvan, min första obs av denna art kul att upptäcka den själv. Dom låg i
Hjälmsjön i morse.
Namn: Eva
Datum: 14 mars 2008
Text: Tranpar vid Jälla sjö, skrattmåsar över Hjelmsjön.
Namn: Björn

Datum: 15 mars 2008
Text: Värsjön på fm. En skäggdopping, en brunandhane, 18 vigg, ca 20 grågäss, en storskarv, 2
gråtrutar och här och var knipor o storskrakar. Värsjön ja, här har jag varit många, många
gånger, men aldrig cyklat dit, vilket skedde idag. Ganska långt var det med grusvägar hit
o dit alla stopp. Men man ser o hör mycket mer än att sitta bekvämt i en bil. Trädkryparen
sjöng på flera ställen, en skruv med 11 ormvråkar i Lärkesholm, entitan sjöng, talltitan
också. I Värsjöby en blandflock med starar o björktrastar, ca 30 ex av de sistnämnda. Jälla
sjö, bara 2 sångsvanar, en överflygande tofsvipa. Ö. Ringarp både spillkråka o gröngöling.
Denna cykeltur tog dryga 3 timmar!
Namn: Björn
Datum: 15 mars 2008
Text: Det verkar som om Björns och Patrics fågelcirkel öppnar ögonen på vissa växtfixerade
personer. I alla fall upptäcktes vid 15.30-tiden ett par rovfåglar seglande en bra bit upp
ovan trädtopparna i Östra Ringarp, riktning motorvägen, av Eva Persson. Minsann. Efter
viss dividering visade det sig att de bevingade varelserna var två stora, gamla örnar, havsörnar. En mäktig syn! Någon stund senare dök en smidigare, elegantare rovis in i bilden...
det var en duvhök som med sin långstjärtade silhuett plötsligt intog attackställning och
försvann in i det okända.
Namn: Eva, Janne
Datum: 15 mars 2008
Text: Tranpar i Höjaholm, Bosjöholm och vid Vanås. Dubbeltrast i Krångelbygget och på flygfältet i Skånes Fagerhult, 1 ex respektive 4 ex. Även en taltrast, 50 starar och 3 tofsvipor
på sistnämnda lokal. En varfågel på ett hygge i Ånalt (såg från E4:an).
Namn: Patric
Datum: 15 mars 2008
Text: Vandring i skogs/myrmark i Boalt/Långaltstrakten i ett par timmar. Skönt väder. Småsjungande svartmes, kungsfågel, gärdsmyg, koltrast... En hel del tuvullspillning efter tjäder på några ställen. Även äldre spillning. Dock inga levande bevis på arten. Förutom undertecknad fanns också åtskilliga spår efter skogens konung, älgen.
Namn: Janne
Datum: 15 mars 2008
Text: En runda i kommunen på lörd. Turkduva, tamduva o ringduva alla inne i Örkelljunga. Vid
V Flinka 4 tofsvipor, c:a 100 starar Havabygget. Tranpar vid Jälla sjö, Vemmentorp o Höjaholm. Även björktrast o gröngöling vid Höjaholm. Vid Värsjön skäggdopping, vigg,
grågäss, knipor o storskarv, även en trolig duvhök vid norrsidan av Värsjö by. Jag hade
även förmånen att få se "Evas" mindre sångsvan på fred morgon vid Strandhem.
Namn: Ferenc
Datum: 16 mars 2008
Text: Många arter vid fågelbordet idag, nämligen följande. Blåmes, talgoxe, svartmes, entita,
nötväcka, bo-o bergfink, grönfink, grönsiska, stenknäck, domherre, rödhake, gulsparv,
koltrast, nötskrika o turkduva. 16 arter. I skyn över byn, 5 ankomna fiskmåsar.
Namn: Björn
Datum: 16 mars 2008
Text: I Ljungaskog rastade 10 sävsparvar. En tranplog med 16 individer åt nordväst och en ensam ängspiplärka flög över. I Pinnån, vid Eket, en forsärla. Gick sedan lite på en mosse i

Västrarp. Blommande tuvull men inga spår efter tjäder. Gröngöling, dubbeltrast. Härligt
väder.
Namn: Patric
Datum: 16 mars 2008
Text: Bofinkar har gästat trakten kring fågelbordet sista veckan. Idag håller ett tiotal hannar på
att plocka bland utspridda solrosfrön. Även några bergfinkar, en vacker grönsiskhanne.
Namn: Janne
Datum: 18 mars 2008
Text: Johan o undertecknad var ute på en ugglekoll. Endast 2 kattugglor hördes, en i Slättsjö, en
hona, och en vid Stens myr. Dock hade vi morkullor på ett par lokaler. Vädret inte helt
optimalt, lätta snöbyar.
Namn: Björn
Datum: 18 mars 2008
Text: Varfågeln i Ljungaskog kunde inregistreras där den satt på sin ledning när vi passera i bil
vid 18-tiden.
Namn: Patric, Janne
Datum: 18 mars 2008
Text: Under en promenad i det sköna vårvädret i dag på eftermiddagen upptäckte jag uppflugen
i ett älgtorn i den västra kanten av Fagerhultamossen en sparvuggla sittande i toppen på en
torraka, jag studerade den i ca 45 minuter. Under den tiden kom en mindre hackspett och
satte sig i samma träd en bit längre ner på stammen.
Namn: Eva
Datum: 23 mars 2008
Text: En härlig solig påskförmiddagspromenad från Höjaholm till Krångelbygget gav dessa
observationer: 1 Gråärla vid Håkan Nilssons gård, >50 Tranor som skruvade upp sig över
Höjaholm innan vidare färden norrut, 1 Stjärtmes, 1 Korp, 10 Grågäss, 2 Tranor i vassen
vid Vitasjö, ett antal Stare, 4 Gulsparv, 2 Kanadagäss, 1 Spillkråka och 2 Storskarv. Og på
eftermiddagen sågs ett Tranpar i snön på Håkan Nilssons åker som vanligt. Dom sägs varit där åtminstone ett par veckor.
Namn: Jesper Linell
Datum: 25 mars 2008
Text: En Forsärla vid ett litet vattendrag på Ringåsen. Flera Transträck både igår och idag
Namn: Perry

Datum: 25 mars 2008
Text: Ett antal tranflockar har dragit över Hjälmsjön. Grovt räknat fanns flockar med 100, 60,
65, 40, 35 tranor, passerandes över snöklädda markytor, men med blicken åt norr, Hornborgasjön. En dramatisk upplevelse var sparvhökhannens djärva blixtattack mot den stora
koltrasthonan. Höken satt sen under fågelbordet och tryckte på allt sätt ned den livfulla,
skräckslagna, brunsvarta honan. Det var inte helt lätt att ta död på trasten. Sparvhökhannen började istället plocka honan på dess fjädrar och dun – allt medan den fortfarande var
kvar i livet! Efter ett tag drog sig höken en kort bit ned i slänten, just nedanför synfältet.
De första mesarna återvände till solrosfrön och talgbollar innan höken, ett par meter därifrån, fått nog. Resterna på slagplatsen bestod vid kontroll av enbart fjädrar, kranium och
blod!
Namn: Eva, Janne
Datum: 27 mars 2008
Text: Vi tog en tur till Grytåsa i förmiddagssolskenet. Det var ganska lite fåglar i rörelse. På en
äng stod 10 småfrusna tofsvipor och över vägen flög 5 starar. I övrigt lite kråkfåglar, några mesar och en nötväcka.
Namn: Kjell och Rigmor
Datum: 28 mars 2008
Text: Ett tranpar stod på betesmarksåkrar uppe nära motorvägen i Ö Ringarp.
Namn: Bengt Kjällkvist (gm JJ)
Datum: 29 mars 2008
Text: Ekholm, 2 forsärlor på betesmarken. En flock trastar i skogen vid nämnda betesmark, och
bland rösterna kunde urskiljas några rödvingar, annars mest björktrastar, sjungande entita.
Namn: Björn
Datum: 29-30 mars 2008
Text: Besök med två lundakompisar till vår kommande exkursionslokal nationalparken Store
mosse. Vi bodde i södra delen, på Lövö. Kulturmark, hamlade lindar. Den stora mossen
breder ut sig alldeles intill. Mäktigt värre! Tranpar här och där som ropade, ljungpipare,
orre spelade på söndagsmorgonen, såg sex tuppar på långt håll från utkikstorn. Ängspiplärkor. Vandrade lång sträcka söderut, på spångad led. Fjolårsväxter, dvärgbjörk. Dvärgbeckasinlokalen passerades. Inne i skogen fanns djupa spår efter skotare. Dubbeltrastar
sjöng på flera håll. Spillkråka, tofsmes, trädkrypare, svartmes, talltita, starar, nötväcka,
tjäderspillning. Du som är intresserad av att hänga med till dessa fina marker mellan den
1-3 maj bör höra av dig till undertecknad inom kort! Husbokning mm kan behövas anpassas till antalet anmälningar.
Namn: Janne
Datum: 30 mars 2008
Text: Trampade upp runt Vemmentorpasjön på fm. Hörde duvhökslika rop i Skogen, rödvingetrast i Svinstorp och gröngöling vid sjön. Där passerade också en flock fiskmåsar och i
sjön låg 10 kanadagäss. 2 storskrakar lyfte när jag kom och på en udde stod 4 ex gråhäger.
Kan det vara så att de tänker häcka där i närheten?
Namn: Lennart
Datum: 30 mars 2008
Text: Järnsparven sjöng här utanför och besökte senare även mitt fågelbord. Ca 0 storskarvar åt
N över Lärkesholm, 2 överflygande starar. Värsjön börjar åter fyllas av sina häckfåglar,
nu många fiskmåsar vid, i sjön, grågässen givetvis här. Sjön har nu lämnat vinterhalvårets

lite tystare skepnad. En skäggdopping, storlommen också tillbaka, 4 ex i sjön, 15 vigg.
Hästhagen, en glada. Flygplatsen i Skånes Fagerhult hyste 4 tofsvipor, 70 starar, 6 dubbeltrastar, en ängspiplärka, en sjungande sånglärka. Igår, sjungande taltrast, Ekorrstigen.
Namn: Björn
Datum: 30 mars 2008
Text: Undertecknad och Lasse Lindström besökte Smörmyr tidigt denna morgon, redan vid
06.00 (sommartid) landade första orrtuppen för att ganska snabbt flyga iväg igen. Först
vid 07.00 kom det 5 st orrtuppar som spelade lite tamt för oss! Vet inte om vi skall räkna
det som 6 observationer? För övrigt kan nämnas tranpar, (fint flygande över mossen) nötkråka, gott om duvor! Fin morgon med gott kaffe och trevligt sällskap!!!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 31 mars 2008
Text: En dubbeltrast sjöng så fint vid stugan i Östra Ringarp så jag måste nästan skriva in det i
denna loggbok.
Namn: Janne
Datum: mars 2008
Text: Hört och sett sädesärla vid Solängsskolan idag.
Namn: Margit
Datum: 31 mars 2008
Text: Igår, 30 storskarvar ska det vara. Hjelmsjön idag, 30 skrattmåsar, ett krickpar, 6 skäggdoppingar.
Namn: Björn
Datum: 1 april 2008
Text: Tog mej runt Lärkesholmssjön på två hjul. Obsade skrattmås i dammen på Högkullen,
forsärla vid Lärkesholm och en sorlande flock med trastar vid Vångamöllan, samt 2 mindre Strandpipare på industriområdet.
Datum: 1 april 2008
Text: Hjelmsjön, ca 300 skratt- o fiskmåsar, uppskattningsvis 65% av de förstnämnda, viggarna
och brunänderna kvar plus en brunandhona.
Namn: Björn
Datum: 1 april 2008
Text: Flinkarundan i dag gav följande obsar. Ringbo gård en glada och en ormvråk . Ängen vid
Flinka sjö 3 ormvråkar, en vipa, en sädesärla och ett dussin grågäss samt en nötskrika och
ett par sjungande bofinkar. Vid Grytåsa fanns en nygödslad och delvis plöjd åker som tilldrog sig fåglarnas intresse. Här såg jag c:a 80 starar, en sånglärka, 4 vipor,40 fiskmåsar,
25 skrattmåsar, 25 kajor och en spridd flock rödvingetrast. Vid Ekholmsbron var det full
konsert av ett gäng rödvingetrastar. I skogen sjöng också bofink, rödhake, koltrast, talgoxe och blåmes. En gröngöling varnade för regn.
Namn: Kjell

Datum: 1 april 2008
Text: Får väl nämna Hjälmsjöns, Abborrgrundets innehåll med 1 kniphona, fyra brunandshannar, två viggpar, skrattmåsar, skäggdopping. Gröngöling ropade över sjön, från Bengts
gård.
Namn: Janne
Datum: 1 april 2008
Text: Sädesärla på skolplanen i Eket fm.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 1 april 2008
Text: Fantastiskt vårväder. Under vägarbete, hålifyllning hördes ivrigt ropande mindre hackspett i Ö Ringarp, gröngöling uppe vid Hjälmsjövik, 4 flygande sångsvanar.
Namn: Janne
Datum: 1 april 2008
Text: Glömt nämna ett ejderpar i Hjälmsjön.
Namn: Eva, Janne
Datum: 2 april 2008
Text: Var uppe med cykel vid Lärkesholmssjöarna efter en måltid på McDonalds! Mycket fint
med trastsång, framför allt taltrastar och efter hand även då en del koltrastar. Rödhake,
gärdsmyg, en trädkrypare hördes också. Vid dammarna i Källstorp 8 grågäss och en spelande enkelbeckasin, knipor. Ett besök nere vid Flyet från 24:an hållet, en beckasin här
med, minst en vattenrall skrek till, en sj sävsparv. Och plötsligt varnade några sädesärlor,
en blå kärrhökshona gjorde ett kortare? besök över vassarna.
Namn: Björn
Datum: 3 april 2008
Text: En sjungande gransångare på Ringåsen.
Namn: Björn
Datum: 4 april 2008
Text: Innan gryningen tog jag bil o cykel till trakten av Värsjön o cyklade runt där någon timme
före jobb. Målet var att få höra någon sparvuggla. En massa trastar, rödhakar, gärdsmygar
och när det blivit ljust kom också gulsparvar, järnsparvar, mesar igång. Men alltså ingen
sparvuggla. Försöker nog igen! Dock en älgko och en flock vildsvin.
Namn: Björn
Datum: 4 april 2008
Text: Under en tidig morgonvandring på Stensmyr gjordes roliga fynd. I tallskogskanten innan
myren hittade vi högar med tjäderspillning, en hög på vägen ut och ytterligare en på tillbakavägen. Ute på myren hittade vi tre högar med orrspillning ganska nära varandra, troligtvis "natthögar", men själva orrarna varken såg vi eller hörde något av.
Namn: Eva, Vivi

Datum: 4 april 2008
Text: Lite skogsjobb, mellan motorsågningarna ropade mycket ivrigt en
mindre hackspett, liksom en större. I Östra Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 4 april 2008
Text: Massivt sträck med sjöorre på kvällen, runt 23-snåret.
Namn: Björn
Datum: 4 april 2008
Text: En strömstare var ännu kvar, såg den nere vid Ejdernområdet, vid Pinnån, förstås.
Namn: Janne
Datum: 4 april 2008
Text: Denna sena kväll och ytterligare en kväll ett par dagar senare hördes läten från skyn som
bör ha varit sjöorrar på sträck, sagt efter "konferering" med Janne.
Namn: Kjell Ekelund (JJ)
Datum: 5 april 2008
Text: I Hjelmsjön i dag fanns bl. a. en kanadagås, en gråtrut, en ejderguding, ett dussin krickor,
4 sjöorrar, hanar, ca 6 skäggdoppingar och ett fyrtiotal skrattmåsar.
Namn: Kjell
Datum: 5 april 2008
Text: Tidig morgon vid Flinka sjö, 6:00-7:30. Skrämde upp en morkulla strax före tornet. Hann
uppfatta 27 arter, varav ett par med brun kärrhök var det trevligaste. Kan också nämna 10
rastande krickor, tranparet på ängen, ca 20 grågäss, trädkrypare, stjärtmes, 4 arter trastar,
sävsparv och så alla de andra. På hemväg stannade jag till vid stenbrottet och fick höra
järnsparv och skogssnäppa och bort över Havabygget sjöng trädlärka.
Namn: Lennart
Datum: 5 april 2008
Text: Orrkoll i Värsjötrakten. Ingen orre hördes på mossåkrar norr Värsjö by. Däremot hördes
några tuppar kring "Linhultamossen" sydväst Värsjön, såg dem dock ej.
Namn: John Olandersson (gm JJ)
Datum: 6 april 2008
Text: Oj, oj, oj vilken eftermiddag! Många roliga fåglar för att vara Örkelljunga. Eftersom det
såg lovande ut i Hjälmsjön tog jag en runda och spanade av de flesta sjöarna. Hjälmsjön:
fick det till 30 sjöorrar prick, ejder 18 ex, skäggdopping 11 ex, gråhakedopping 3 ex och
sothöna 12 ex. Lärkesholmssjön skäggdopping 1 ex, ejder 19 ex, vigg 11 ex. Värsjön:
storlom 3 par, vigg 14 ex och en förbipilande kungsfiskare. Fedingesjön - Köphultasjön:
storlom 1 ex, gråhakedopping 3 ex, skäggdopping 14 ex, sjöorre 45 ex, skedand 1 par,
kricka 37 ex, skärfläcka 1 ex, fiskgjuse 1 ex. Store sjö: sjöorre 7 ex. Svarta sjö Vita sjö:
sjöorre 1 ex Hultasjön: alfågel 1 par. Dessutom lite annat smått och gott som brunhök,
skogssnäppa, vattenrall och gransångare vid Långasjön, tranor på några lokaler (fick
ganska fina bilder vid Höjaholm), mindre strandpipare industriområdet ö-a.
Namn: Patric

Datum: 6 april 2008
Text: Motionscyklade i morse om Grytåsa Flinka. Före Grytåsa, där det låg nyutkörd gödsel,
fanns uppskattningsvis 300 skratt- och fiskmåsar. På långt avstånd såg det ut som pärlband på åkern. Mycket trastsång från dungar med äldre lövträd. Flera harar på språng.
Tranpar vid Ringbo gård. Gott om vitfågel nedanför Ringåsen. Efter Björns SMS träffade
jag Janne vi Hjälmsjön, och vi räknade till 29 sjöorrar, 18 ejder, 3 gråhake, 6 sothöns och
9 skäggdopping. NU förstår jag att det var nattflygande sjöorrar Margit och jag hörde i går
kväll vid 21:30-tiden.
Namn: Lennart
Datum: 6 april 2008 kl 15.oo
Text: I Hjelmsjön Björns 18 ejdrar, 7 sjöorrar, 2 gråhakedoppingar, 11 sothöns i Mammas vik.
En halv timme senare vid Vattenverket c:a 60 vigg i en vacker bågformig flock på väg österut.
Namn: Kjell
Datum: 6 april 2008
Text: Stötte ihop med Lennart som sms-ats av Björn. När Lennart just åkt passerade drygt 60
vitkindade gäss österut!! I övrigt koll vid småvattnen bak fd Bengts gård. Och koll i Pinnåområdet. Trampade nästan på en morkulla och nästnästan på ett rådjur.
Namn: Janne
Datum: 6 april 2008
Text: en sj. svart rödstjärt vid Bygga i morse. Lönnsjön, ett tranpar, sj trädkrypare, 2 dubbeltrastar, 2 skogsduvor, många starar, 2 grågäss, mm. Lönnsjöholm, en stor flock rödvingar i
bokskogen. Hjelmsjön, 18 ejdrar, 3 gråhakedoppingar, 9 skäggdoppingar, en storskrake.
Namn: Björn
Datum: 7 april 2008
Text: Hjelmsjön även 4 krickor, 7 vigg. Fedingesjön, en storskarv, 5 skrattmåsar, 3 fiskmåsar.
Köphultasjön, ca 40 grågäss, en kanadagås, 14 krickor, en ejderhona, 2 skäggdoppingar, 4
sjöorrar, en svärta, 3 fiskmåsar, ca 140 tranor på sträck. Lärkesholmssjön, ett ejderpar, 2
storskrakar, plus lite småfågel.
Namn: Björn
Datum: 7 april 2008
Text: Björn spanade av Hjälmsjön på kvällen och hittade en snatterandshane. Kul! Var där
18.30-19.00 och till slut fick jag även syn på en smådopping. Så då såg jag nog rätt i
dimman på morgonen.
Namn: Patric
Datum: 7 april 2008
Text: Tillägg till Flåssmyrsbesöket. Åkte upp igen och fick tips av jobbarna där hur man kan
undvika att larmljudet påkopplas!
Namn: Janne
Datum: 7 april 2008
Text: Vid 05.30-toden parkerades bilen nära bomgrinden vid Flåssmyr. Motorvägens långtradare och bilar var igång, liksom taltrast och koltrast, rödhake. Knatade förbi bommen... och
visst, här fanns, kunde urskiljas spelande orrar, orrljud. Tvärade in till kanten av mossbrytningen, stort, djupt dike. Måste vara minst 3-4 stycken orrar... men kan inte se något i

daggryningen. Antagligen skymde också de upplagda vallarna vid spåret. Jag försöker
smyga via dungen bakom byggnaderna, men kommer ändå för nära Larmets envetna "polissirén" tvingar mig till reträtt. Nej, denna plats är inte någon höjdarplats att uppleva orrljud på, precis! Men kul att orrbubblet ändå fanns där. Får hitta på ny taktik nästa gång.
Glömde nämna spelande skogssnäppa. I Hjälmsjön låg några viggar, några knipor, många
gräsänder, någon skäggdopping, två knölsvanar, tre unga sångsvanar... En sävsparv sjöng
flitigt vid Bengts gård.
Namn: Janne
Datum: 7 april 2008
Text: Den svarta rödstjärten sjöng i gryningen vid Bygga. Dock ingen trädlärkesång vid Havabygget. Tid 06.00. Tittade kort i Hjälmsjön. Dimman höll på att lätta. Låg en del fågel
men kunde inte bestämma, bara handkikare. Gräsänder, ett viggpar och sedan måste det
väl varit en smådopping vid grundet.
Namn: Patric
Datum: 7 april 2008
Text: Obstur kan man ha ibland. Cyklade från jobbet direkt ner till Coop för att köpa mjölk och
tog en titt bakom Woody. Där flög sv rödstjärten upp från en buske och försvann bakom
träladan och uppe på nästa tak satt en tamduva. Två nya årskryss inom 10 sekunder. Sedan
tog jag mej inte tid att ´hänga på´ SMSen från Björn och Patric
Namn: Lennart
Datum: 8 april 2008
Text: Ett stort antal trutar seglade, låtade i trakten av Tockarp, Boalt. Uppskattningsvis mellan
120-150 trutar.
Namn: Janne
Datum: 8 april 2008
Text: Ny intervju med Göte Nilsson i Harbäckshult. På 30-/40-talet var det inte ovanligt att en
flock på 20-30 tjädrar flög in på stubben för att kalasa på spillsäden uppe hos farbröderna
i Florshult. Orrspel fanns under denna tid lite varstans, Göte minns framförallt närområdena vid mossmarken bort mot Sven Ingels sjö (Hålerydssjön) och vid mossmarken i
Florshult, intill Lemmeshultsgränsen. På sistnämnda lokalen antar han det fanns bortåt 25tal tuppar (minst). Storspoven var allmän under denna tid, ”en härlig fågel, underbar
sång”, minns Göte. Ut mot Sven Ingels sjö kunde han varje år stöta på 3-4 bon, utspridda
med nåt hundratal meter emellan. Tofsvipan var än vanligare… häcka nästan i kolonier i
madmarkerna. Har under Harbäckshultstiden sett fyra vipor på bon samtidigt ner mot
Harbäcken. Kornknarr hörde Göte i sin uppväxts Lemmeshult, under 30-talet. På långt
håll under kvällar. Rapphönor häckade hos grannarna och i slutet av 60-talet, början av
70, fanns ett häckande par i Harbäckshult. Stenskvättan häckade under andra hälften av
60-talet och under 70-talet strax intill Jutagården. Därefter försvunnen! Kattfoten fanns i
uppväxtens Lemmeshult.
Namn: Janne

Datum: 9 april 2008
Text: Vandrade runt i Stensmyrkomplexet 8.00 till 11.45. Ett flertal tjäderspillningar hittades
troligen från tupp. Under ett natträd hittade jag två stora spillningshögar med blindtarmstömning. Tranor ropade och skogssnäppor spelade, rödhake, gärdsmyg, taltrast och bofink
sjöng ljudligt, korpar kretsade runt. Trampade nästan på en solande huggorm. Underbar,
skön förmiddag.
Namn: Eva
Datum: 9 april 2008
Text: En tjäderkoll denna fina morgon. Besökte en "gammal" lokal i anslutning till Flåssmyrkomplexet. Tuvullspillning visade att i alla fall en hönsfågel var i faggorna. Taltrast, dubbeltrast, järnsparv, rödhake, gärdsmyg, gulsparv sjöng. Tyvärr fanns, finns ett aber med
föreställningen. 800 meter bort går motorvägen, den hörs! Vi traskade vidare i sakta mak
och stannade ofta. Men vad där, vad... visst knäppte och kluckade det till en bit framför
oss. Det var tjädertuppens spelande strof som trängde fram bland långtradarnas och bilisternas hetsjagande tillvaro. Vad glad man kan bli "för det lilla". Tiden var väl kring 06.3006.45. Vi lyssnade en kort stund och drog oss så åter tillbaks, förhoppningsvis utan att
skrämma denna "motorvägstupp".
Namn: Janne, Eva
Datum: 10 april 2008
Text: Efter lång skoldag tog jag tuben på cykeln och siktade på Hjälmsjön. 9 bläsänder kunde
jag räkna till + en svårbestämd i klungan. När jag kollat hemma i guiden kunde jag konstatera att det var en snatterand hane. Jag noterade också 2 par sjöorrar
Namn: Lennart
Datum: 10 april 2008
Text: Ute i grundet i Hjälmsjön har det även legat änder hela förmiddagen, men änder som ligger inne i vassen med näbbarna nerborrade i fjäderskruden kan jag inte artbestämma. Men
när några roddare närmade sig grundet vaknade änderna till liv och då fick jag se att förutom ett tiotal krickor låg där också två par bläsänder och två par stjärtänder, detta kunde
bestämmas efter noggrann studie och mycket bläddrande i fågelboken.
Namn: Eva
Datum: 10 april 2008
Text: 2 par sjöorrar och en skedand har legat i Hjälmsjön hela förmiddagen.
Namn: Eva
Datum: 10 april 2008
Text: Peter H hade förutom det som rapporterats från Hjälmsjön igår även en kungsfiskare vid
utloppet. Jag har glömt rapportera en silltrut tillsammans med 48 gråtrutar i Vemmentorpasjön i onsdags. Tjäderuppflog på lokal i norra delen av kommunen.
Namn: Patric
Datum: 11 april 2008
Text: En knölsvan i Hjelmsjön på morgonen, annars inget nytt. Den 9:e i samma sjö, 211
skrattmåsar, 148 fiskmåsar. Den 10:e, de bägge sjöorreparen, 9 bläsänder, en snatterandshane.
Namn: Björn

Datum: 12 april 2008
Text: Jag hade också tänkt mig en orrmorgon, men då det regnade när jag gick upp lite över fyra
så skippade jag det. En runda lite senare bjöd på lite av varje, nämnas kan en brunhökshona i Grytåsa, en råka (2K) vid Björnholm och ett storspovspar på flygfältet i Skånes Fagerhult. Hoppas de sistnämnda stannar. Förra året hade vi inga storspovar i kommunen.
De sista paren har funnits i Grytåsa och vid just flygfältet/Björnholm.
Namn: Patric
Datum: 12 april 2008
Text: Hjelmsjön, ett sjöorrepar, en brunandshane.
Namn: Björn
Datum: 12 april 2008
Text: Regn, regn, regn, men ändå en givande morgon vid Flåssmyr. 5 ex Tetrao tetrix hane,
ängspiplärka, trastsång, sädesärlor, bofink, talltita, järnsparv m. fl. Och så fika naturligtvis!
Namn: Lennart o Janne
Datum: 12 april 2008
Text: Jag måste berätta. Förra året lyste stararna med sin frånvaro här på Ekorrstigen, vilket var
lita sorgset. Men till vår förvåning dök 6 ex upp här denna dag och kanske stannar de här i
de uppsatta holkarna. Annars har vi varje år sedan slutet på 80_talet haft mellan två o fyra
par, utom då som sagt förra året då antalet par var noll. Har föresten nu i helgen satt upp
fyra starholkar på Niklas Kronkvists betesmarker i Harbäckshult.
Namn: Björn
Datum: 13 april 2008
Text: Fin kväll vid Långasjön. Minst 2000 starar drog runt över vassarna, böljade fram i spännande formationer. Inte sällan i mer eller mindre sfäriska, men ibland i långa utdragna.
Tvära, mullrande riktningsförändringar. Spännande också med två hägrar som landade i
höga granet på andra sidan sjön, möjligen också en tredje. Satt kvar och lät även efter att
det blivit mörkt. Får vi hålla koll på. Fyra, kanske fem vattenrallar skrek, ibland spikade.
Vad många olika läten de har! På morgonen, innan exkursionen, minst två orrtuppar i
Smedhult.
Namn: Patric
Datum: 13 april 2008
Text: På morgonen deltagit i vandringen på Långalts myr och efter middag cyklat en vanlig
runda. Avslutande obs var 4 fasaner i området mellan cykelspåret och kornettvägen. En
tupp och 3 hönor.
Namn: Lennart
Datum: 13 april 2008
Text: Kvällskoll vid Värsjön, Seths spanarudde. Var där mellan 19.30 20.30. Mycket vacker, fin
kväll, stilla, molnfritt. I bakgrunden hördes motorvägen ca 3 km bort. Storlommarna var
ju på plats, vi såg 4-5 par. Några fina ropande lommar hördes kanske 5-6 gånger under
timman. Alltså inte så ofta, men ändå. Grågässen förde liv och det dök faktiskt upp ett par
med ungar tvärande vattnet. Några knipor, en storskrakhanne, en storskarv, några överflygande trutar. Trastar, morkulla mm.
Namn: Janne, Eva

Datum: 13 april 2008
Text: Exkursionen till Långalts myr begåvades med både särdeles fint väder och ett vältaligt,
trevligt deltagarsällskap av 17 personer. Vandringen gick först ut mot mossen genom
spillkråkans och skogsduvans boke. Mossen, myren var först tyst på orrljud, men efterhand som vi drog oss norrut fick vi trots allt höra det välbekanta men numera allt sällsyntare orrbubblet. Ganska säkert var det enbart en orre som trakterade... En skogssnäppa
flög spelande över, liksom en enkelbeckasin. Och vad nu, var det inte ett par drillar från
en storspov. De mäktiga getryggsåsarna begrundades och Patric fick Svalbardtankar.
Bland sångarna inregistrerades främst gärdsmyg, rödhake, trädkrypare, järnsparv, bofink,
svartmes, kungsfågel, taltrast, koltrast. De två fikorna intogs på soliga, härliga gläntbackar! Visst kan man njuta av våren!! Under slutvandringen, grusvägsvandringen, tillbaks till
Lönnsjöholm sågs några få linnearevor (var övriga borttagna av väghyveln?) strax innan
betesåkrarna flödade i solskenet. Några vipor eller spovar syntes dock inte här -de är ju
numera allt mer sparsmakta.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 14 april 2008
Text: Tillägg: En morkulla vägrade nästan flytta sig där den satt på grusvägen när vi lite hastigt
rullade fram i vår bil.
Namn: Eva, Vivi
Datum: 14 april 2008
Text: Tidigt denna dimmiga morgon gav vi oss ut på Stensmyr för att kolla om orrarna som
hade lämnat spillningshögar kanske fanns där ute. På väg ut var det en väldig konsert med
trastar och rödhakar som försökte överrösta varandra. När vi kom ut på myren kunde vi
höra bubblandet från orrarna men nu hade dimman tätnat så det gick inte att se dem men
det hördes som om det skulle kunna vara minst tre tuppar i alla fall. Här ute var det en lite
trolsk stämning när solen gick upp genom dimmolnen och några grågäss flög förbi på låg
höjd. Skogsnäppan och ängspiplärkan visade sin sångflykt för oss. Tyvärr hördes E4:an
också väldigt tydligt.
Namn: Eva, Vivi
Datum: 14 april 2008
Text: En dimmig, lugn morgon med mycket trast-0ch rödhakesång långt innan det blivit ljust.
Janne och undertecknad gav oss ut för att eventuellt få höra ett inte alldeles vanligt läte i
våra trakter. Vi promenerade längs en grusväg! Man hör bäst då. Dimman förstärker nästan alla ljud. Och då, svagt, ibland lita högre, fick först jag och efter en stund även min
följeslagare höra det vi ville höra, sparvugglans tidssignal, som väl Rosenberg skrev en
gång. Endast några minuter varade det, det gäller att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt!
Värsjö, i närheten av Hästhagen var lokalen.
Namn: Björn, Janne
Datum: 15 april 2008
Text: En del obestämda arter har i Halifax Canada. Ser att ni har fullt padrag hemma i Örkelljunga. Harligt
Namn: Ferenc
Datum: 15 april 2008
Text: Gråhakedoppingarna fortsätter att besöka oss denna vår, i morse 1 ex i Hjelmsjön.
Namn: Björn

Datum: 16 april 2008
Text: En gransångare sjöng vid fd smördrittelfabriken i Östra Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 16 april 2008
Text: Eva och jag såg ensamma tranor på flera lokaler idag så det är nog inte räven utan helt
enkelt så att deras partners ruvar!
Namn: Patric
Datum: 16 april 2008
Text: Tidig morgon vid Flinka sjö. Bara en trana på ängen. Har räven tagit den andra? Grågås
ligger på rede. 3 enkelbeckasiner mycket aktiva i flykt och läte. En gråhäger fick plötsligt
tag i ett stort byte, som den efter mycket bearbetning fick ner i sin smala hals. Kärrhöksparet kvar, 6 krickor. 23 ringduvor rastade vid Nilssons, 6 tofsvipor, gransångare. 2 gröngöling vid Grytåsa.
Namn: Lennart
Datum: 16 april 2008
Text: Tidig morgon. Ingen sparvuggla vid Hästhagen, men minst 2 bubblande orrar från Stensmyr. Lyssnade även vid Smedhultamossen, 1 orrtupp, och vid Liamossen, 1 orrtupp och
ny spillning efter tjäder på skogsväg. Därefter lämnade vi kommunen för morgonens huvudmål, nämligen Bröna myr i Hässleholms kommun. En ensam orrtupp även här och till
slut fick vi också hittat ljungpipareparet, kanske det sista i Skåne. Sista stoppet vid
Köphultasjön där fiskgjusen satt i sitt bo. Fin morgon men kallt om fötterna. Eva plurrade.
Namn: Patric & Eva
Datum: 18 april 2008
Text: Den uppskjutna fagningen på Spångabygget, i form av framförallt grenplockning och
skottknipsning, genomfördes under en dryg timmas tid denna kväll. Trastsång, rödhakedito, morkullsträck.
Namn: Bengt, Perry, Eva, Janne
Datum: 18 april 2008
Text: Kollade en av "mina" mossar i morse, Store Mosse i V. Flinka. Först bara tyst vad gäller
orrläten. Började sedan vandra runt mossen och slutligen nådde orrspel mina öron. Och
precis som på många andra lokaler var det en ensam orrtupp, som sittandes i en grantopp
spelade för förhoppningsvis sin maka. Även en sjungande trädpiplärka här, talltitan sjöng.
Namn: Björn
Datum: 18 april 2008
Text: Vårprimörerna på växtfronten har ju varit i gång från och till under en längre tid. Inte
minst tussilago, vitsippa och nagelört. Häggbladen vill bli stora.
Namn: Janne
Datum: 19 april 2008
Text: Hussvala 1 ex i Harbäckshult.
Namn: Saga och Lena
Datum: 19 april 2008
Text: Negativ rapport vad det gäller orrar på Fjärhanamossen.
Namn: Bo Karlsson

Datum: 19 april 2008
Text: Komplettering till Lennarts lyriska myrskildring strax intill. Vi var på plats vid Flåssmyr
mellan 06.00 -08.30. Grovt räknat. Starkt med uppstigande sol, vattenångor från, kring dikena. Längst bort höll orrtupparna till, ibland svårt se dem samtidigt. Efter ett tag sågs
fem säkra, men därefter kom troligen en ny tupp inflygande från vänster. Såg dock aldrig
sex tuppar på en gång. Dessutom spel av mindre strandpipare, tofsvipa, 2 grågäss, överflygande rovis, stenskvätta. Trots orrnärvaron fick vi knappast höra själva bubblet, motorvägen var vid liv även denna lördagsmorgon. Vi röstar därför med en mun för att långtradarfria helger snarast införs!
Namn: Janne och Lennart
Datum: 19 april 2008
Text: Startade vid Attarpsmossen där det inte hördes någon orre. En trummande mindre hackspett i Stora Bjälkabygget, trädpiplärka sjöng i Boalt. På Smedhultamossen hördes en orrtupp, men tystnade av någon anledning innan jag kom ut på mossen. En duvhök flög över
myren. Tranor förstås, men ingen lövsångare för mig...
Namn: Patric
Datum: 19 april 2008
Text: Sol, sol, sol ger en ångande myr, I gryning mot Flåssmyr vi kosan styr, På väg vi undrar,
tänker och anar, Vid framkomst med sinnena spanar, Då obsar vi orrtuppar fem, Och mer
innan vi ger oss hem.
Namn: Lennart o Janne
Datum: 19 april 2008
Text: Vilken underbar morgon! Mycken fågelsång, sädesärla med bomaterial i näbben, lövsångaren sjöng. Detta vid Värsjön o Linhultet. Kollade eventuella orrar på Linhultamossen.
Visst hördes orrspel. Spel på marken också visade det sig. Jag kom så nära som 30 meter!
Men, men, bara en orrtupp, och när de flög upp visade sig även en höna. I övrigt värt att
notera särskilt förutom det vackra vädret, 3 knölsvanar i Hjelmsjön, 6 storlommar synliga
i Värsjön, ca 30 grågäss, 2 viggpar. I Skogen, en rastande svart rödstjärt, liksom en grupp
rödvingar.
Namn: Björn
Datum: 20 april 2008
Text: Orrkoll på Stensmyr. Igår morse hördes flera tuppar från myren men dom tystnade innan
jag kom dit ut, väntade en timme men dom återkom inte under den tiden. Nytt försök i
morse, då hördes bara en tupp. Jag smög försiktigt ut på myren för att ev. få syn på den
men det lyckades inte och till sist skrämde jag tyvärr upp den.
Namn: Eva
Datum: 20 april 2008
Text: Några orrnotiser: 6-7 orrtuppar i Smörmyr (Perry) 1-2 tuppar på Liamossen (Jörgen) 2
tuppar på Svenske myr (Jörgen) Inget orrspel hördes från Fäje myr.
Namn: Perry, Jörgen (gm JJ)
Datum: 20 april 2008
Text: Cyklade Flinkarundan på fm. Såg ett tranpar på åkern på högersidan av Vedbyvägen innan vi kom fram till Flinka lanthandel, ganska så orädda. Två sädesärlor lekte tafatt vid
Flinkagården. Kjell med fru var nere och tittade på Karlssons ängar. Sjön börjar vattenfyl-

las ordentligt i stenbrottet. När startar ekosystemet där, eller är det redan i gång med små
mikroskopiska saker? Citronfjäril och tussilago och supervår i luften!
Namn: Birgit & Pär
Datum: 20 april 2008
Text: Var i Västrarp o mossen där, inga hörda orrar där. Att notera i övrigt, en rörhöna i Harbäckshult, trots idogt letande o väntande inga smådoppingar! Kan de gömma sig för efter
jag sett rörhönan var hon spårlöst försvunnen! Ändå gick jag runt dammen. Industriområdet, strandpiparparet var där, också ett stenskvättepar och en svart rödstjärt, hane.
Namn: Björn
Datum: 21 april 2008
Text: Tillägg till orrkoll. Kraxamyrslokalen ligger ju väster om Emmaljunga och inget annat!
Namn: Janne
Datum: 21 april 2008
Text: Orrkoll denna stilla, molnfria morgon. Gjorde först kortare stopp i Värsjö by, för att lyssna norrut, där en orre spelade 1999, vid åkrarna längst upp. Hörde inget denna morgon
(dock störande E4:a). Stannade så längs Åkatorpsvägen utan att höra något varken åt väster eller öster. Därefter kollades Fäje myr även från öster, nära Vittsjövägen, gamla fina
nattskärrelokalen. Hörde ingen orre nu heller! Vad göra, kanske kolla i Hässleholm. Åkte
via Vittsjö, Emmaljunga till gamla smålokaler just öster Emmaljunga. Och där fick jag
faktiskt höra en bubblande orre, troligen var det en ensam tupp norr vägen mot Yxenhult, i
kant av Kraxamyren. Kunde däremot varken se eller höra några "myrhöns" söder Yxenhultsvägen, på tidigare torvbruten yta. Däremot minst 5 tofsvipor, en strandpipare, ropande trana. Och revande linneor!
Namn: Janne
Datum: 21 april 2008
Text: Mitt första besök vid Flinka sjö under våren. Trast- o rödhakesång, ett gåspar med en!
unge, beckasiner i luften o på marken, minst 4 ex totalt. En kniphane, gräsandshanar, och
3 komna ladusvalor, plus lite till.
Namn: Björn
Datum: 22 april 2008
Text: Uppe kring åkrarna i Ö Ringarp. Skogssnäppa, mindre hackspett, brun kärrhök. Lövsångarsång sen den 19 april. Gjorde intervju med Anneli Blomberg i Dalshult. En särdeles underhållande stare satt och härmade i en ek under hela samtalet: tofsvipa, storspov, nötväcka mm
Namn: Janne
Datum: 23 april 2008
Text: Tidig morgoncykling. 3 älgar vid Bonde Åkessons i Skogen plus trädpiplärka och en passerande knölsvan. Kvällstur till Värsjön vid Sjöholma för att höra storlommarnas rop. 8 ex
kunde vi räkna in och därtill svarande lommar längre iväg. Drillsnäppa, gråtrut, korp,
morkulla m.fl.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 23 april 2008
Text: En sjungande svarthätta här vid Ekorrstigen.
Namn: Björn

Datum: 23-24 april 2008
Text: Anlände till gylen på Stensmyr 18.40. Solig, vindstilla och varm kväll. Tranor, korpar,
gräsänder, taltrast, bofink, rödhake, skogssnäppa, morkulla, knipor och grodor hördes under kvällen. Strax efter 21.00 kom orrarna inflygande och satte sig till höger om gylen, det
var bra spel ca en halvtimme sen tystnade dom. Efter en ganska kall natt väckte orrarna
mig 04.15. Det var bra fart på dom redan från början men om det kom någon höna kunde
jag inte uppfatta och strax därefter kom ett ca 70-tal korpar inflygande och satte sig ute på
myren och dom lät i stort sett hela tiden. Jag kunde bara se en orrtupp spela uppe i en talltopp men det hördes som om där var i alla fall två till. I gylen låg det 9 krickor, 1 par
gräsänder, 2 par grågäss, en trana stod i myrkanten. Skogsnäppor spelade och rödhaken,
taltrasten sjöng för mig under morgontimmarna sedan stämde bofinken och gärdsmygen
in med sina stämmor. Åter blev det varmt och skönt när solen stigit upp över trädtopparna.
Namn: Eva
Datum: 24 april 2008
Text: Vi var 13 mer eller mindre proffsiga fågelskådare som var ute för att se vad som fanns på
Sandön och Rönnen denna ljuvliga vårkväll. Följande identifierade vi: sädesärla, storspov,
större strandpipare, strandskata, dvärgbeckasin, gravand, småskrake, rödbena, skärfläcka
,tofsvipa, ängs- och sånglärka, hussvala, gulärla Trevlig kväll med god stämning, kul att
även vår "gamle" ordförande Kjell var med oss.
Namn: Birgit & Pär
Datum: 25 april 2008
Text: Svartvit flugsnappare o ärtsångare sjöng på Ekorrstigen.
Namn: Björn
Datum: 26 april 2008
Text: Tidig morgon med bl.a. orrlyssnande på programmet. Ensamma orrar på Smedhultamossen och Liamossen. Vi försökte med tjäder på flera lokaler och när vi verkade bli lottlösa
och körde iväg från Porkenahult flög en höna över oss. Fyra storlommar och två fisktärnor
i Fedingesjön. Brunhök, vattenrall och hussvala vid Långasjön. Grönsångare vid Värsjön
och Lärkesholmssjön. Ärtsångare, svarthätta och en massa annat, t.ex. plågsam tandvärk...
Namn: Patric, Per Olof Lippe
Datum: 26 april 2008
Text: Glömde att det gick en vitkindad gås bland myskankorna på Flinka djurpark. Är den vild
eller tam?
Namn: Lennart
Datum: 26 april 2008
Text: Rörhöna i Prästsjön på morgonen samt 2 par knipor. Ärtsångare på flera platser längs
Flinka/Ekholm rundan. 2 sjungande rödstjärtar i Hjälmsjö och även 2 svartmes. 1 ladusvala i V Flinka. Grågåspar med 2 ungar i Flinka sjö, 1 sothöna. Brunhökshannen ständigt på
flykt. Blåmes med bomaterial i näbben tog sikte på nyuppsatta holkar. Och en hel mängd
andra arter. Härligt med morgonluft.
Namn: Lennart

Datum: 27 april 2008
Text: Kollade till Värsjön på kvällen. Antalet storlommar var 10, 24 gråtrutar av olika åldrar, ca
70 fiskmåsar, 2 fisktärnor, 2 skrattmåsar, plus de andra rösterna i skog o mark. I Hjelmsjön 4 vigg.
Namn: Björn
Datum: 27 april 2008
Text: Vi tog en tidig tur på två hjul om Grytåsa/Flinka, dels för att kolla om en liten ”rovis”,
som jag hastigt obsade igår vid Ringbo gård, kunde visa sig mer idag, dels att hitta svartvit som inte visat sig här hemma ännu. Döm om vår förvåning när vi ser och hör en storspov på samma åker som vanligt i Grytåsa. Något senare vid ridskolan når svarthättans
sång våra öron. Och vid f.d. Flinka affär får vi svartvit-flug-sång. Tre nya årskryss.
´Rovisen´ som jag anar var en tornfalk fick vi inte se något av. Kanske var det den lilla
duvhöken som Björn sett idag.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 27 april 2008
Text: Fin observation av en kungsfiskare på mycket nära håll vid Pinnån nere i Åkarp!
Namn: Mattias Karlsson (gm JJ)
Datum: 27 april 2008
Text: I grova tal fanns följande i en andflock i Hjälmsjön: ca 30 vigg och 30 krickor. De tog till
vings när en kanotist kom för nära.
Namn: Eva, Janne
Datum: 27 april 2008
Text: Orrinventering i norra delen av kommunen. Svenske myr: 1+1 spelande tupp, bra bit
emellan dem, satt mest på skånska sidan gränsen Liamossen: ingen orre hördes Fäje myr
(norr Värsjön): ingen orre hördes
Namn: Jörgen Andersson (gm JJ)
Datum: 27 april 2008
Text: Gjorde idag 2 nya starholkar. Det tog inte mer än 4 timmar efter uppsättning för att 2 nya
starpar skulle finna dessa bostäder som fullt dugliga!! Kul tyckte jag!!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 27 april 2008
Text: Ibland måste man, precis som Lennart är så duktig på, vara en miljövänlig skådare och
inte alltid ta bilen. Cyklade Ekholm, Grytåsa, V. Flinka o hem till Ringåsen. Troligen 2
sjungande sånglärkor i Ljungaskog, räknade till 9 tofsvipor vid br. Nilssons, ladusvalor
och en hussvala, en passerande, ganska liten duvhök vid Flinkagården. Där också minst 2
hämplingar, plus allt annat under turen.
Namn: Björn
Datum: 27 april 2008
Text: Inspirerad av Sven Gustafsson i Hässleholm gjorde jag denna morgon en koll av Fäje myr
(Röke). Gällde alltså orrar i första hand. Sven har ju nyligen haft 9-10 tuppar utspridda
över den södra delen av denna trevliga myr. Alltså: 04.00-05.45. Morkulla drog 04.05.
Buskskvättor sjöng flitigt. Första orrljud kring 04.17. Hörde enstaka ljud från orrar från
tre olika håll, två av dem ganska nära varandra. Men blev sen inget direkt spel. Ganska
märkligt. Något bubbel någon gång. Först ca 05.00 mer ihållande spel, men nu söder-

ifrån... bör ha varit två stycken där. Blev alltså långt från klok på antalet tuppar, oturligt
sparsamt spel trots perfekt tid. I övrigt: tranrop, sångsvan, enkelbeckasin, skogssnäppa,
morgonsången.
Namn: Janne
Datum: 1 maj 2008
Text: Vi har just kommmit til Höjaholm för en härligt lång week end. Första obs: svartvit flugsnappare i två holkar!
Namn: Jesper Linell
Datum: 1 maj 2008
Text: I Hjelmsjön ett par vigg, tre skedänder varav två hanar. I övrigt inga ovanliga fåglar.
Namn: Kjell
Datum: 1 maj 2008
Text: Tror mig ha sett en snabb skymt av en tornseglare på morgonkulan. jaja, kanske fm för en
del, ca halv nio!
Namn: Birgit
Datum: 1 maj 2008
Text: Kort tur på morgonen. Vid Bengts gård sjöng en buskskvätta. I sjön väldig aktivitet i
skrattmåskolonin. 2 drillsnäppor. Vid Åsljungasjön sjöng en rörsångare. En brun kärrhökshanne med bomaterial. Tofsvipepar på fotbollsplanen. Från Långalts myr hördes en
ensam orrtupp. Fin sång av dubbeltrast. Skogsduva, grönsångare, stjärtmes m.m.
Namn: Patric
Datum: 2 maj 2008
Text: Även i Höjaholm hördes denna eftermiddag göken.
Namn: Jesper Linell
Datum: 2 maj 2008
Text: Kort tur på morgonen. Stannade till vid Stensån vid Boaltsvägen där en stenfalkshanne
passerade mig helt nära. Satte sig sedan i en björk där den kunde avnjutas en stund med
tubkikaren. Buskskvätta sjöng. Därefter lyssnande vid Attarpsmossen. Ingen orre, men
årets första gök ropade. En gök hördes också i Stora Bjälkabygget. Lyssnade efter orre
även vid Store Ös mosse i Lemmeshult, men lika tyst där. 1 maj. En sträckande strandskata (eller möjligen flera) hördes hemifrån vid 23tiden.
Namn: Patric
Datum: 2 maj 2008
Text: Ringtrast i Hans Holmqvist trädgård vid Högelid 3
Namn: Hans Holmquist (gm John Olandersson)
Datum: 2-4 maj 2008
Text: Glömde nämna fina drillar från mossestorspovar ute på den mycket mäktiga Store mosse.
En mosse med lite mäktigare, namnuppfyllande proportioner än Björns Store mosse nere i
Flinka/Troedstorp. Ingen dock att förringa.
Namn: ÖN-exk (ny JJ kompl till Birgit o Pär)

Datum: 2-4 maj 2008
Text: En nästan tvådagars expedition och dubbelövernattning uppe vid Store mosse, Kävsjön.
Vi var sju personer som var inkvarterade i Lövö just väster nationalparken. Ypperligt väder, fin stämning. Några urplock: Två stilla kvällar ut till Blådöpet med trolskt spel av
dvärgbeckasin. Dessutom dominerande grönbenespel, enkelbeckasin, småfläckig sumphöna. Morgonkoll gav orrspel från olika håll. Dock inte så många orrar på samma ställe.
Intensiva tranrop. Ljungpipar- och grönbenespel. Trädpiplärkor överallt, buskskvättesång.
Lördagsvandring ute på mossen och bland urgamla sanddyner, rocknar. Rosling på väg
blomma, sileshår på väg bli stor. Skvattramruggar i en kant. Tjäderhöna, talltita, tosteblåvinge, grönsnabbvinge. Söndagskoll vid Kävsjön, Svänötornet. Skedänder, gluttsnäppa,
rödbenor, flera fiskgjusar, blå kärrhökhona, tranor. Träffa skådaren, fotografen Lars Petersson. Och så en titt i Naturrummet.
Namn: ÖN-exkursion Jörgen, Vivi, Eva, Janne, Perry + Pär, Birgit (kompl. Birgit o Pär)
Datum: 3 maj 2008
Text: Hade ett sorgligt eftersök på trafikskadad älg i förmiddags. Det är den andra älgolyckan
på kort tid vid väg 24 i höjd med Lemmeshult. Synd att trafikolyckorna ökar så drastiskt i
takt med en bättre älgstam. Men mitt i all bedrövelse skådades en gröngöling i kanten på
Lemmeshultamossen! Kul, det är minst 2 år sedan jag så eller hörde den sist!!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 3 maj 2008
Text: Morgon vid Värsjön när dimman lyfte och allting plötsligt fick färg (6:30). 4 brunand, 2
knipa, 1 fisktärna, 1 gråhäger, ganska många gråtrut och grågås, 1 kärrsnäppa. Men absolut ingen storlom, den som vi kommit för att se. Män ändå är det alltid underbart vid Värsjön. Vidare till fågeltornet vid Flika sjö: kricka, grågås med ungar, sångsvanar, gräsand,
gråhäger, knipa, nötskrika, rödhake, entita, dubbeltrast, lövsångare och hundratals bilar på
E4. Vad händer när det blir Skåneled/strövområde??
Namn: Jesper Linell
Datum: 3 maj 2008
Text: Och jag var i dimman vid Smörmyr. Nattskärra inledde konserten. Den första rapporterade till Svalan från Skåne i år. Observationer från Öland och Västergötland igår. Orre, trana, gök, mindre strandpiparepar. I Harbäckshult sågs ett hämplingspar.
Namn: Patric
Datum: 3 maj 2008
Text: Var på Store Mosse denna dimmiga morgon, inga orrar hördes! Satt sedan någon timme
vid Långasjö när solen brutit genom dimman. Värt att nämna, en trana, brunhöksparet aktiva värre. På hög höjd gjorde hanen vidunderliga flygkonster, medan honan lät nerifrån
vassen. Tvära kast, hastiga djupdykningar, något som liknade loopingar. Vad snabb han
var i sina manövrar! Buskskvätta sjöng, liksom en törnsångare, gransångare, svarthätta
m.fl.
Namn: Björn
Datum: 4 maj 2008
Text: Vi hade också en mindre hackspett idag. Trummade vid Långasjön. Fick dock inte se den.
Namn: Patric, Rikard

Datum: 4 maj 2008
Text: Cyklade till Flinka sjö, en lokal jag bör besöka då och då, allra helst som jag har haft koll
på sjön mer eller mindre bra sedan slutet på 60-talet! Så gammal är jag. Sångsvansparet i
bortre kanten, grågäss, någon knipa. Det är gott att bara vandra i en "vanlig" skånsk skog
och få höra exempelvis lövsångare, trädpip, svartvit flug, järnsparv, eller hur? Roligast var
dock att jag hade mindre hackspett längs med åsen innan tornet. En hona såg jag bredvid
tornet och troligen fanns där också en hanne i närheten. Men en hona kan ju också låta, så
lite tvivel finns. Törnsångare sjöng vid tillflödet.
Namn: Björn
Datum: 4 maj 2008
Text: Hemkomna efter en riktigt trevlig helg i god gemenskap uppe i Store mosse nationalpark i
Värnamotrakten. Vi har upplevt mycket både inom och utomhus! Skoj har det varit. En
helt underbar myrvandring under gårdagens solsken där vi såg och hörde exempelvis;
ljungpiparen och blommande rosling och mycket annat spännande. Morgonen idag gick
inte heller av för hackor, med allt orrspelande och transång osv. Sådana här äventyr är
minsann inte vardagsmat det inte! Vi tackar för oss.
Namn: Birgit & Pär
Datum: 4 maj 2008
Text: Sjungande dubbeltrast hela förmiddagen i Gyllet.
Namn: Zigge
Datum: 5-6 maj 2008
Text: En mindre hackspett ropade till då och då i skogen i Östra Ringarp. Borde kanske försöka
hitta dess bo. Den större hackspetten tycks göra häckningsförsök i en torraka på granhygget och spillkråkan försöker säkert nån annanstans. Äntligen har hemma-flugsnapparen
kommit mer permanent. Skrattmåsarna gillar att vattenståndet sjunker så att deras boplatser lättare kan bebos ute på Abborragrundet.
Namn: Janne, Eva
Datum: 6 maj 2008
Text: En Sorgmantel flög över den gamla banvallen i Grytåsa.
Namn: Kjell och Rigmor
Datum: 7 maj 2008
Text: Jag tog en tidig motionstur för att söka efter göken i Flinkaområdet, men ingen hördes.
Däremot har jag koll på glada som nu ligger på rede nere i Havabygget. Törnsångare och
sävsparv både i Ö Flinka och vid sjön. Stannade till vid stenbrottet och kunde genom det
mycket störande E4bruset höra trädlärka. Annars är det rätt sterilt vid den nya vattenspegeln i brottet, men ytan har hittills höjts hela tiden. En stenskvätta flög över.
Namn: Lennart
Datum: 7 maj 2008
Text: I kväll var det andra uteträffen med botanikcirkeln. Hälften av deltagarna kommer i princip från Örkelljunga, hälften från Klippan. Venlösa äng nära Herrevadskloster besöktes,
en intressant betesmark med inslag av lite av varje. Blåsuga, nattviol, lundstarr, smörbollar, småvänderot, olika starrarter mm m.m. Nästa träff om en vecka går till Jällabjär.
Namn: Botanikcirkeln (Zigge, JJ)

Datum: 7 maj 2008
Text: Måste nämna den mindre hackspetten i Östra Ringarp än en gång. Såg den först sittande
på det numera nästan heldöda lunglavsträdet. Trummade lite. Därefter flög den runt i kanterna av granhygget som nu planteras. Skrek ovanligt ofta till (för denna tiden)... satte sig
och trummade på nytt ställe. Visst är den charmig den lilla småspetten! Ett gäng med ett
40-tal mindre gäss sträckte förbi. Vågar inte säga om det var prut eller vitkindad.
Namn: Janne
Datum: 8 maj 2008
Text: I Lärkesholmssjön en Storlom och två Skogssnäppor.
Namn: Kjell och Rigmor
Datum: 9 maj 2008
Text: Göken hördes för första gången i Lemmeshult imorse!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 9 maj 2008
Text: En sen eftermiddagskoll efter eventuella storspovar nere i Ljungaskog, ner mot Pinnån.
Hade nog varit trovärdigare att komma på morgonen. Dock brun kärrhökhanne, sjungande
sånglärka och ett flertal första generationen kartfjärilar.
Namn: Janne
Datum: 9 maj 2008
Text: En nytta med att plantera ekplantor kan vara den att få uppleva förbidragande gåsflockar.
Idag på förmiddagen, mellan 9.30-10.30, kom i alla fall tre flockar av vitkindade gäss: ca
250 + 60 + 175 ex. I mycket runda tal. Lite kacklande läten från flockarna, hel del kontraster mellan mörka ovansidor och vita undre... Annars taltrast, lövsångare, grönsångare,
mindre hackspett.
Namn: Janne
Datum: 10 maj 2008
Text: Glömde nämna att jag även hade nagelspinnare i en bokskog i Attarp.
Namn: Patric
Datum: 10 maj 2008
Text: Kom inte upp i tid för orrinventering så det fick bli Atlas dito i Attarpsrutan istället. Trädgårdssångare, törnsångare, stenskvätta m.m. Sjungande hämpling precis vid Hallandsgränsen men man blir lika glad varje gång man hittar någon. Är klart sällsynt i kommunen
numera. Lika glädjande var inte mindre än 3 par stenskvätta. Flera tusen vitkindade
sträckte norr/nordost. Avslutade med en koll i Hjälmsjön. En svärta hane rastade i sjön.
Lyfte strax innan halv ett och flög mot Hjälmsjö. Förmodligen lämnade den sjön. Fiskgjuse ryttlade över grundet.
Namn: Patric
Datum: 10 maj 2008
Text: Var ute lite i morse. Linhultamossen, koll om det fanns mer än en orrtupp, och han spelade även denna gång ensam. Trädpip. buskskvätta, lövsång på mossen. Linhultet årets första trädgårdssångare, strax bredvid en svarthätta. I Värsjön var de simmande lommarna
ensamma, vilket väl betyder att den andra parten ligger på ägg? Antalet fisktärnor i blickfånget var 5 ex, drillsnäppor spelade. Satt en och halv timme vid Långasjö som avslutning
med tanke på tävlingen. Hade drygt 30 arter. Ca 300 vitkindade i två grupper, även här en

trädgårdssångare, rörsångare, rödstjärt, buskskvätta, göken gol, mm. Hemmavid senare en
jätteflock vitkindade, uppskattningsvis 800 ex.
Namn: Björn
Datum: 10 maj 2008
Text: Ytterligare en morgon på Stens myr. Orrarna hördes redan när vi vandrade ut på myren.
När vi kommit en bra bit ut på det öppna flög två tuppar upp och drog sig norrut för att
fortsätta sitt spel, samtidigt som dom flög hörde vi bubblande orrar från ett annat håll. Så
nu är vi säkra på att där är mer än två. Göken gol hela tiden och ett par tranor flög in och
landade en liten bit från oss. Två sträck med vitkindade gäss sträckte över myren med
uppskattningsvis ca 100 i den ena och 200 i den andra flocken. Många trädpiplärkor runt
hela myren.
Namn: Vivi, Eva
Datum: 10 maj 2008
Text: Översträcket med vitkindade gäss fortsatte denna lördag förmiddag. Från mitt planteringshygge kunde jag mellan 08.45 -10.30 inräkna i alla fall åtta stora sträck! Härliga bågformationer. Antalet växla mellan ca 200 till 500 ex. Sammanlagt passera bort mot 3.000
vitkindade gäss med samma riktning, på ganska hög höjd, småkackel hördes, växlande.
När kanotisternas startpistol en gång ljöd samtidigt med en passage blev det oro i flocken.
De var till synes inte okunniga om dylika ljuds eventuella innebörd. I övrigt: sjungande
dubbeltrast, gärdsmyg; stenknäck, tre skogsduvor.
Namn: Janne, delvis Eva
Datum: 11 maj 2008
Text: Denna söndag var det dags för vår lokala tävling Tag Plats, en kopia av SkOF:s tävling
senare i vår. Vi var 12 personer som mötte upp o delades in i tre lag. Patric lag bestående
av honom själv, Zaga, Lena o eva tog plats vid Långasjön. Lennarts lag intog tornet vid
Flinka sjö o bestod av Lennart, Ferenc, Kjell o Vivi. Lag nr. tre åkte till Värsjön vid Linhultet, Jonny, Sten-Inge, Anita o Björn var lagmedlemmarna där. Vi började racet alldeles
för sent, 07.30. och då hade många röster i skog o mark gått ner lite i varv. Så en del arter
"vanliga" arter missades av något eller i vissa fall till och med alla lagen. Taltrast, järnsparv, grönfink o svartmes är arter som alla missade! I det strålande vädret fick vi totalt
ihop, får undertecknad nog säga, endast 58 arter. Segrare med 40 arter på de tre timmarna
blev lag Långasjö, tvåa lag Flinka sjö med 34, sist Värsjölaget med låga 31 arter! Inga
sensationer skådades in, men det stora sträcket med vitkindade gäss fortsatte även under
söndagen. Värsjölaget räknade in ca 1600 ex, med 700 ex i den största flocken. Arter som
kan nämnas är i övrigt brun kärrhök, storlom, skogsduva, fiskgjuse. Nästa år bör nog denna aktivitet börja ett par timmar tidigare på dygnet, därom var alla överens. Väl mött
2009.
Namn: Björn
Datum: 11 maj 2008
Text: Observation och fotografering av en svärta i Pinnåfåran nere i Ekettrakten! Dessutom foton på sandkrypare, elritsa, öring.
Namn: Mattias Karlsson (gm JJ)
Datum: 12 maj 2008
Text: Brun glada?? Visserligen en obs från bilen. Sånnestorp, E4 strax efter motorvägspåfarten.
På håll seglande med slokande vingar, påminde mer om en bivråk än en glada. När den

vände upp visade den en påtagligt grund V-formad inskärning i stjärten. Strax efter, en
röd glada som gav ett helt annat ("normalt") intryck.
Namn: Zigge
Datum: 13 maj 2008
Text: Koll av Abborrgrundet, Hjälmsjön med hjälp av roddbåt. 40-tal skrattmåsar, antalet bon
var nog inte mer än ett tiotal, svårt riktigt se. Bara översta stenarna i grundet syns än...
Kommer nog fler när vattenståndet sjunkit ytterligare. Skäggdopping. Fiskgjuse.
Namn: Janne m.fl. i fiskevårdsområdet
Datum: 13 maj 2008
Text: Småsjungande grå flugsnappare i skog i Östra Ringarp. Sin obetydliga, nästan omärkliga
sång. Sång från dubbeltrast, trädpip, rödstjärt mm
Namn: Janne
Datum: 14 maj 2008
Text: Floracirkeln, ca 10 pers, var denna kväll på vulkanen (slocknad!) Gällabjär utanför
Röstånga. Finfint väder. Fågelinslag. Växter som S:t Pers nycklar, tandrot (massor), gulplister, brokförgätmigej m.m.
Namn: Zigge, Janne
Datum: 14 maj 2008
Text: Vi har troligen en rödstjärt häckande i trädgården, har hört den flera gånger.
Namn: Pär Svensson
Datum: 14 maj 2008
Text: Förmiddagsrapport från granhygget. Svarthättan sjöng energiskt lite innan jag kom upp
till ljusöppningen. Trädpiplärkan gillar hygget, spelflög elegant och landade på olika trädtoppar. Grå flugsnapparen blev lite irriterad, satt i typisk profil i de döda barkborreträden.
En annan av stormhyggediggarna är gärdsmygen. Några strofer kunde den kosta på sig.
En stenknäck mellanlandar i ett av de döda barrträden. Och rätt som tar taltrasten i för
kung och fosterland! Mäktig stämma. Bofink, talgoxe på håll. Likaså svartmes och ringduva. Kråka, kaja drar passerar, ormvråk, nötskrika. Men nu syns, hörs inga fler vitkindade gåsflockar dra förbi!
Namn: Janne
Datum: 14 maj 2008
Text: Ett tillfälligt besök av en sjungande kärrsångare. Den 16:e på
morgonen besökte jag Flyet, var lite ute efter att kolla om möjligen någon
sävsångare kunde höras där: Inte denna morgon i alla fall, däremot hördes
morgontrafiken allt mer på E4:an. Rör-, ärt-och gransångare där, liksom
svarthätta, buskskvätta, enkelbeckasin, mm. Kanadagås, 17 förbiflygande ex.
Namn: Björn
Datum: 15 maj 2008
Text: En Svart Rödstjärt vid Bygga. Den satt ömsom på Försäkringskassans tak och sjöng sin
gnisslande sång, och ömsom var den på marken och fångade insekter.
Namn: Kjell

Datum: 15 maj 2008
Text: Fågelcirkeln, 7 personer, besökte i tur och ordning Värsjön (Sjöholma och utloppet), Skånes Värsjö och Långasjön. Storlom, fiskgjuse, fisktärna som sig bör vid Värsjön. Tornseglarna hade kommit till Skånes Värsjö och vid Långasjön lyssnade vi på en ovanligt snabb
och rörig rörsångare. I Skånes Värsjö stannade vi också och tittade på en älg en bra stund.
Inte så mycket fågel, men en mycket härlig kväll.
Namn: Patric, fågelcirkeln
Datum: 17 maj 2008
Text: Lag "Skogsmullarna" deltog i SkOF:s "Tag plats". Tony utbytt mot Janne, som skötte sig
klanderfritt och höll sig ifrån växterna. Vi satt 6 timmar vid Långasjön, kl. 05.05-11.05,
och fick ihop 51 arter som alla i laget såg/hörde. Nämnas bör silltrut 1 ex, fisktärna 2 ex,
bivråk 2 ex, där den ena spelflög tjusigt på hög höjd, brunhöksparet där vi två gånger noterade hannen komma med sork i klorna, flera hägrar där en kom med vasstrå (?) i näbben
och gick ner vid sjön, vattenrall, gök... 4-5 arter som inte observerades av alla i laget och
sedan missade vi alla hackspettar, rödhake, trädpiplärka m.m. Inte så många arter kanske,
men det var en trevlig förmiddag. Efter "tävlingen" satt Janne och jag en stund vid Vemmentorpasjön. 2 storlommar fiskade i sjön. Tillfälligt besök eller häckar de i sjön? Grågäss och kanadagäss med ungar, fiskmås på bo, drillsnäppa. Ingen fiskgjuse.
Namn: Patric, Janne, Björn
Datum: 18 maj 2008
Text: Födgeni! Enligt Björn har en vingskadad skata hållit till i centrum en längre tid. Nu patrullerade den framför de parkerade bilarna vid OBS! stannade med jämna mellanrum, tog
sats och hoppade jämfota upp en decimeter och snappade åt sig diverse trafikdödade flygfän från bilfronter och nummerplåtar.
Namn: Zigge
Datum: 19 maj 2008
Text: 1 mindre strandpiparpar och även en drillsnäppa största dammen Woodland Eket
Namn: Ferenc
Datum: 21 maj 2008
Text: Botanikcirkeln drog denna mycket vackra kväll till Ingeborrarp. Fåglar som trädgårdssångare, törnsångare underhöll och tätt ovan våra huvuden vysslade ett mindre gäng tuffa
tornseglare fram. Växter då? Vi tittar ju inte bara efter de mest rara örterna utan både pillerstarr och svinroten betittas. Jordtistelns stickiga rosetter, smörbollar just i blom,
skogskovallen i startgroparna var andra upplevelser. En god fika med cigarr och en livsfarlig störtflygande seglare. Jo, vi överlevde!
Namn: ÖN:s botanikcirkel (Zigge, JJ)
Datum: 21 maj 2008
Text: Till höger om väg 24, ovanför den höga vägskärningen strax före Fisk & Vilt, står fem
kraftiga buskar av ärttörne (Ulex europaeus). Arten är ny för kommunen och finns annars
sparsamt längs sandiga stränder i Syd- och Västskåne.
Namn: Zigge
Datum: 21 maj 2008
Text: En fin förmiddagsexkursion till Spinnerietområdet uppe i Spång, längs Pinnån. Härligt
med alla växter i våtmarksmiljön, kärrartade. Brunstarren växte tät, älgört, humleblomster,
kärrfibbla, kabbleka, några ormbär, en safsaplanta. Uppe på betesmarken, HD´s semester-

hems, hittades till stor glädje en blommande mandelblomplanta. Vi har väl inte sett någon
sådan på flera år. Innanför, i bokmark, fanns väldig föryngring med ormbär. Mäktigt se.
Fem charolaisedjur gick fridfullt och betade, glada, svarthätta, lövsångare, flugsnappare
och visst var det en gulsångare/härmsångare som sjöng så där trevligt härmlikt!
Namn: Janne, Eva
Datum: 21 maj 2008
Text: Tidig cykling nerom Esborrarp. Där kom jag mycket nära, 5-6 m, kärrsångare och kunde
avlyssna den en lång stund när den härmade hussvala, talgoxe, gråsparv m. fl. I den nygrävda dammen låg 3 knipor och kurtiserade, så häckningen för dem har tydligen inte
kommit igång ännu. Oj vad det finns gott om törnsångare i för dem lämplig miljö. Även
svarthätta är talrik i min ruta. Morgonstund har guld i mun!! I fredags obsade jag par av
brun kärrhök i dammen vid Rya. Det såg ut som de bytte plats i redet. Hanen flög upp och
honan gick ner på samma plats i vassen. Sen landade hanen där honan satt när jag kom,
utstötande sitt vassa läte.
Namn: Lennart
Datum: 21 maj 2008
Text: Resultat "Tag plats" i lördags:
Lag 13 Sydsittarna, Löderups strandbad (G Tallroth, M Tallroth): 94
Lag 6 De art-ificiella.com, Utvälinge (H Johansson m fl): 88
Lag 20 607:an slår till igen, Lundåkrabukten (L Olsson, J Rosqvist): 76
Lag 16 Malestads väktare, Haväng (D Hammarlund m fl): 73
Lag 9 Palnatokes Vänner, Björkeröd (K G Nilsson m fl): 70
Lag 21 Rock'n Rål-é, Torekovs rev (L Dehlin m fl): 70
Lag 14 Sylvia Borins Kavaljerer, Hasslarps dammar (L Helgesson, K D Högström): 67
Lag 8 Nilsson Harriers, Silvåkratornet (L Nilsson m fl): 66
Lag 15 Gäddängens Marknadsavdelning Club Vitögda, Fulltofta (M Persson, C Jönsson):
65
Lag 5 Halland Islanders, Hallands väderö (H Ljungberg. M Haraldsson): 64
Lag 1 Åskars guld, Hittarps rev (T Svanberg m fl): 63
Lag 10 Ringsjöskådarna, Fågeltornet, V Ringsjön (L Lundquist m fl): 63 Lag 12 Salt viigis engenn, Salviken (K-A Högberg m fl): 63
Lag 3 Finjasjöns Tornväktare, Finjasjöns fågeltorn (A Larsson m fl): 60
Lag 2 Dry Mountain Birders, Torreberga (A Hawkins m fl): 57
Lag 18 The Dung Effect, Kannikdungen (M Billqvist m fl): 56 Lag
19 Fångarna på fortet, Klagshamn (H Jacobsson m fl): 55 Lag
7 Måsens Vänner, Bulls måse (M Olsson m fl): 52
Lag 22 Skogsmullarna, Långasjön (P Carlsson m fl): 51
Lag 17 Fågelskydd Spillepeng, Spillepeng (K Bengtsson, L Blomquist): 50
Lag4 Göingepojkarna, Magle våtmark (A Gustavsson m fl): 46
Lag 11 Råbyligan, Råbydammen (L GR Nilsson, S Svensson): 39
Namn: Patric, Janne, Björn
Datum: 23 maj 2008
Text: En morgonstund med atlasinv. i Rya, mestadels. En riktigt go morgon. Nytt i rutan var
mat i näbben hos sädesärla, entita, stenknäck(Patric) på backen mellan Ingeborrarp o kyrkoruinen, ett törnskatepar. Just nu en väldig fart på alla starar, gapande ungar i många bohål!
Namn: Björn

Datum: 24 maj 2008
Text: Gjorde en koll vid stenbrottet i Havabygget. Där var det också sädesärla med mat i näbben. 1 mindre strandpipare var orolig, så det finns väl bo eller ungar. 6 skrattmåsar och 11
fiskmåsar rastade, annars lugnt vid vattnet.
Namn: Lennart
Datum: 24 maj 2008
Text: Gjorde kortare koll nere i Grytåsakanten för att se om gladparet där kunde inbegripa en
brun glada. Hittade boet, två glador flög ut... men tycker nog inte att det kan ha varit något
annat än vanliga röda glador. Fast Zigge är envis i sin uppfattning, kan ju varit annan fågel han sett.
Namn: Janne
Datum: 25 maj 2008
Text: Gryningsstund vid Flinka sjö med sång av näktergal, sävsparv m.fl.
Namn: Lennart
Datum: 25 maj 2008
Text: Exkursionen till Skäralid genomfördes under härligt solväder med svalkande skugga inne
längs den mäktiga ravinen. Åtskilliga växter passerade revy, arter som gulplister, ramslök,
sårläka, myskmadra, skogsbräsma betittades. Forsärlan svek inte utan vi fick fina observationer av arten, även magnifik sånguppvisning när den kortare stund drog sig upp i en rasbrant! Bland sångare i tagen hörde vi svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare,
rödstjärt, gärdsmyg, rödhake... Och göken gol, svartvit flug. och släktingen grå. Två fikor
-dels nere vid den fina bäcken, dels uppe på ravinkanten. Sammantaget en mycket skön
vistelse i Söderåsnatur under mer än fem timmar. Tio till antalet var vi ÖN-are, med Kristianstadborna Jan och Josefin som ansvariga inslag! Tackar för det.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 26 maj 2008
Text: Träffade Ola Hector och han berättade att han sett kungsfiskare från sin bostad idag och
även tidigare i vår. Då kan man förmoda att den häckar där någonstans!
Namn: Lennart
Datum: 27 maj 2008
Text: Ornitologikursen hade ett hemligt utflyktsmål på schemat, vilket i detta fall betydde Finjasjön och Hovdala f.d. övningsfält. En hel del fågelsång, som var det "viktiga" med denna
kväll. Mycket näktergal, rörsångare, gransångare, m. fl. Två fiskgjusar över sjön, en
mängd skäggdoppingar, en vigg, plus mycket mera. En god fika i skön kvällssol utan
myggor för oss nio personer som var med.
Namn: ÖN-kurs gm Björn
Datum: 27 maj 2008
Text: Mindre koll av smörbollar gjordes denna solvackra dag. Först nere i Årröd, där det dock
visade sig att vi var lite tidigt ute. Men intill jätteeken fanns minst tre bestånd och nere vid
kalvladan fanns dels tre utslagna bestånd inne i kärret, dels flera intill taggtråden. Bör
dock återkomma hit. Eva var med på denna del. Senare åkte jag själv till Bjärabygget
(SkF). Här har ju betet tyvärr uppfört sen flertal år. Fanns dock kvar tre mindre bestånd
med blommor. Till slut gjordes ett kämpigt försök att kolla en tidigare ensamväxande
(bara blad) smörboll intill Vångabäcken. Hittade dock inte igen mig. Däremot fanns nära

bäcken vid en grov ek ett 30-tal olikstora kransramsplantor! Emellertid kända sen innan.
Sköna timmar.
Namn: Janne
Datum: 28 maj 2008
Text: Besökte Unossons äng i Ramnekärr på eftermiddagen. Ville kolla hur mycket svinrotsängen blommade. Jo, den blommade rikligt, alla dessa gula solar! En del blommor
började även vissna, överblommade. Jungfrulin syntes på några ställen, violer. Kummin
som vanligt längs körvägen. Men det dröjer ju något innan orkidéer och slåttergubbe är
utslagna.
Namn: Janne
Datum: 28 maj 2008
Text: Växtcirkeln var i kväll till Blinkarps fälad utanför Röstånga. En nötdjursbetad, trevlig
betsmark med spirande arter som slåttergubbe, kattfot, granspiror mm Hämplingar, sjungande ängspiplärka, ladusvalor.
Namn: ÖN-cirkel (JJ, Zigge)
Datum: 28 maj 2008
Text: Mindre vandring längs Pinnån. Forsärlehona, knipa med sex små ungar, några olika sångare. Härlig vegetation, omgivning runt det alltid spännande vattendraget. Anita och Bo
Carlström med en bjudande kaffekopp var kanske bästa "obsen"! Lite koll för att än en
gång konstatera att ingen spångning och ingen buskröjning skett. Så är livet ibland.
Namn: Janne
Datum: 29 maj 2008
Text: Mindre växtkoll vid nyframväxande golfbanan i Åkarp. Backsippstuvan har ju inte varit
blomberikad under lång tid, mest varit en hel del blad. Nu fanns några spirande bladknippen ganska tätt intill varann -någon jordsträng hade delvis hamnat över densamma. Smörbollsängen verkade inte heller på hugget. Hittade bara ett bestånd där förut växt 6-8 st,
men en ensam blommande planta på motsatt sida. Forsärla, drillsnäppa, knipa med sex
ungar.
Namn: Janne
Datum: 30 maj 2008
Text: Nya programmet uppe!
Namn: Patric
Datum: 30 maj 2008
Text: Jag inventerade de 20 nya holkarna vi satt upp i våras vid Flinka sjö. Resultatet blev blåmes 7 häckningar, talgoxe 2, obest. 1 med 6 små helt vita ägg, obest. 1 med 2 små vita
ägg med röd/orange prickar på. 1 med getingbo övriga 8 holkar var tomma och 6 av dessa
hade haft besök då där var nytt bomaterial i dessa. 2 helt orörda holkar. (5 tom 11 var
obebodda). Blev skrämd när jag nästan trampade på en morkulla på väg hemåt från tornet
o denna lyfte.
Namn: Ferenc
Datum: 30-31 maj 2008
Text: Har atlasinv. på Ryarutan under de två sistlidna morgonarna i totalt knappt 7 timmar. På
fredagen blev det öppna marker med start på Örkelljunga Golfbana, på lördagen blev det
bara skog i byarna Eket, Sjunkamossa, Perköp. Totalt blev det bara, tycker jag, drygt 55

arter. Värt att nämna, sj. kärrsångare vid f. d. banvallen på golfbanan, och en uppe vid
Ekets Bygdegård. Ett tofsvipepar i Åkarp på sådd åker, och två par på en annan sådd åker
i Sjunkamossa. Jannes knipkull på nyframväxande golfbanan var intakt, där också mindre
strandpipare. Gröngöling inne i Eket, gråsparvhäckning på Ekets Skola. Törnskateparet på
golfbanan kvar, på lördagen hade jag åtminstone 4 sj gransångare. Ökar för varje år! Annars magert med nya högre kriterier.
Namn: Björn
Datum: 1 juni 2008
Text: Fortsatte med mitt kollande o inventerande, nu holkarna i Ö. Ringarp. Resultat som följer.
Talgoxe 13 häckningar, blåmes 6, svartvit flug 17, nötväcka 2, obest. mes 9, tom 1, vilket
blir 48. Övriga två holkar, en sönderslagen av ett ramlat träd, en hittade jag ej efter Jannes
skogning i vår. Övrigt i Jannes skog, skogsduvan lät, 2 tranor på hans betesmark.
Namn: Björn
Datum: 1 juni 2008
Text: På före detta järnvägsbanken vid Grytåsa blommade Hårginsten, men beståndet är bara en
bråkdel av vad det var på sextiotalet. C:a 200 meter längre söderut på järnvägsbanken
växer ett litet bestånd av Sibirisk vallmo.
Namn: Kjell och Rigmor
Datum: 1 juni 2008
Text: Åkte själv iväg till de härliga, stillsamma markerna kring Krångelbygget... satte mig vid
ena ändan av Svarta sjö. Småfika, ett par cigarrer (ska man skriva om det...) och ett avslappnat skådande ut över vattenlinjen. Jo, här låg ett bastant gäng med trutar, där var ett
30-tal gråtrutar och två silltrutar. En fisktärna kom snidande förbi. Annars var det mest en
svarthätta i bakgrunden som eftermiddagssjöng.
Namn: Janne
Datum: 1 juni 2008
Text: Kollade hålan (son ju heter Holmasjön)vid Ryagården och där var kärrhökarna kvar. Det
tyder ju på häckning. Vi får väl fortsätta obsa! Större hackspett med ungar i bohål nere vid
Fante håla. Vi cyklade om Ramnekärr först och noterade inget särskilt, men än ett fantastiskt väder, som det ju varit hela maj månad.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 2 juni 2008
Text: Hade Ferenc verkligen inga svartvita där? Konstigt. Troligen är den holken med 6 vita ägg
andrakull av svartmes, Den andra blåmes.
Namn: Björn
Datum: 2 juni 2008
Text: Jo, måste väl berätta om ett Flinka sjö-fynd... med vacker bakgrundsmusik av långtradare
och hetsande bilister: fyra fem gånger sjöng en rosenfink ganska nära fågeltorne, riktigt
idylliskt, solsken och brist på regnrika moln... Detta hände vid ca 07.30-tiden.
Namn: Janne
Datum: 3 juni 2008
Text: Fiskmåshäckningen på Beringskolans tak är avbruten av? Och jag som skulle ta med tuden och visa intresserade elever vad som är på gång. Sorry!! Så en liten notis i takbytartider här hemma. När byggarbetarna i förförra veckan tog bort tegelpannorna runt skorste-

nen flög ett 10-tal fladdermöss därifrån. De hade haft sitt hemvist under plåten runt "skorren".
Namn: Lennart
Datum: 4 juni 2008
Text: Inventerade de gamla holkarna i Flinkaserien. Av 26 kollade holkar var knipholken och
uggleholken tomma liksom 8 andra, varav 2 upphackade och plundrade. Av starholkarna
var 1 nerfallen, en ockuperad av getingar och två med häckande talgoxe. Tillsamman 11
häckningar med talgoxe, 4 med svartvit flugsnappare, 2 med nötväcka, varav en redan
tom efter häckningen. Duvholken sitter så högt så den fick ingen "insyn".
Namn: Lennart
Datum: 4 juni 2008
Text: Ett besök vid fågeltornet vid solnedgången gav bl.a. sjungande Gärdsmyg, Taltrast, Svarthätta. Gök, Näktergal ganska svagt i riktning mot utflödet, Bofink och Lövsångare. En
Skogssnäppa flög över sjön och Enkelbeckasinfrun tickade. Två tranor stod på Nisses äng
och vid Grytåsa stod ett Rådjur med två kid.
Namn: Kjell och Sylvia
Datum: 5 juni 2008
Text: Kvällsexkursion med nio personer. Knotten besvärliga, särskilt vid Flinka sjö, där vi hoppades höra näktergal. Någon näktergal blev det inte, men vi fick se ett 60-tal prutgäss
sträcka förbi. Därefter lyssnade vi efter Björns och Lennarts kärrsångare i Eket respektive
Esborrarp, men inte heller de hördes. Avslutningsvis Store mosse där mindre strandpipare
spelade till ackompanjemang av två knarrande nattskärror.
Namn: Patric, ÖN-exk
Datum: 6 juni 2008
Text: 2 nattskärror hördes i Attarp hemma hos Terence & Desire mellan 21.30 -22.15!!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 6 juni 2008
Text: Grannen har ett häckande par entitor i sin vattenpump, matvägen är via utloppsröret. 10 m
därifrån häckande sv/vit flugsnappare i holk.
Namn: Ferenc
Datum: 10 juni 2008
Text: Igår, den 9 juni, var jag dryga timmen på förra årets göktytelokal Träskobygget utan att få
napp. I morse var det atlas på Rya-rutan som gällde. Fick äntligen nötskrika? på rutan.
Dubbeltrast med mat, stenknäck, kärrsångaren vid f.d. banvallen sjöng på. En gång hördes
också rosenfinkens speciella sång, en gång bara. Jag blev osäker och började tro att det
var kärrsångaren som hade detta läte i sin repertoar. Hade också ett samtal med Kenneth
Oskarsson på Ingeborrarpsgården, trevligt. Han nämnde att de i söndags haft besök av en
sommargylling på platsen där de bygger den nya golfbanan. Han berättade även att hussvalorna tydligen gillar den nya restaurangen på Ingeborrarp. Tidigare hade de aldrig några hussvalor där, men nu har de cirka 20 par totalt, fördelade på båda sidor om huset.
Namn: Björn

Datum: 15 juni 2008
Text: Cyklade en runda i rutan och obsade bl. a. smådoppingpar med 6 ungar i nygrävda dammen i Esborrarp och ännu en kärrsångare i Grytåsa, i den lilla del av Möllers skog som är
norr om nya E4.
Namn: Lennart
Datum: 15 juni 2008
Text: Efter en veckas stiltje med studentplanering och allt som det tillhör var jag i fm, dels på
atlasrutan i Värsjö, dels gjordes en vandring på Flåssmyr, lite kors o tvärs. Och faktum är,
inga backsvalor obsades. Finns arten kvar i kommunen? Lite trist, men bristen på lämpliga
boplatser är väl den största orsaken. Annars, mindre strandpipare, ett ivrigt varnande
stenskvättepar, 3 sj. ängspiplärkor, minst 2 hämplingar och lite sång av hanen. Mängder
med sädesärlor, tydligen en bra biotop för dem.
Namn: Björn
Datum: 18 juni 2008
Text: Atlasinv. på Rya-rutan utan att höja några kriterier på tidigare obsade arter!!
Namn: Björn
Datum: 18 juni 2008
Text: Glömde att jag fick en ny obs med bra kriterium nere i Esborrarp. Törnskata med föda åt
ungar. Där är ju också ett tranpar utan ungar som håller till.
Namn: Lennart
Datum: 18 juni 2008
Text: Tog mej ner till Store Mosse och gick runt den. Härligt mjuk promenad. Inte mycket fågel
ute på den släta ytan, men tofsvipa, mindre strandpipare, skogssnäppa, flera sädesärla. De
nygrävda dammarna som jag rapporterat från tidigare, ligger ju faktiskt närmre Store mosse än Esborrarp och där fanns nu många ungar av gräsand förutom smådopping. På hemväg stannade jag till vid bergbrottet i Havabygget/Ekholm och där låg ca 125 måsar och
trutar. För er som jagar arter så finns Grå flugsnappare permanent vid fastigheten i Flinka
där Kjell bodde förr. Jag har även obsat arten vid trevägskorsningen i Sjöbygget.
Namn: Lennart
Datum: 21 juni 2008
Text: Atlasinv. på Värsjörutan i ett, till en början stundtals kraftigt regn, så det blev fika i ca en
och en halv timme, vid ett fritidshus. När jag väl kom igång blev det bättre "siffror" på bl.
a. trädpip, trädkrypare, tofsmes, korp, spillkråka. Var då till sist ute i nästan 5 tim inklusive regnuppehållet!
Namn: Björn
Datum: 22 juni 2008
Text: 3 tim cykling i atlasruta på morgonen. Vid Grytåsa ridskola fanns den som jag letat efter,
härmsångare. Den hördes tydligt i motsats till den 15 juni, då trafikljudet var alltför störande. Då skrev jag kärrsångare men var inte helsäker. Hörde gök på 4 platser, såg 4 spillkråkor vid Smörmyr, 1 törnskata vid Havabygget. Och så en hel del andra, men inte är det
lätt att få högre kriterier.
Namn: Lennart

Datum: 25 juni 2008
Text: Hela 3 par mindre strandpipare vid kvarteret Ejdern. Tranparet i Lönnsjöholm har en
unge, stor nu. Törnskata på hygge vid Lönnsjön. Svarta rödstjärtshannen sågs vid Bygga
24/6.
Namn: Patric
Datum: 26 juni 2008
Text: Gick ett par timmar i V Ringarp, förbi Sven-Eriks, neråt ängarna. Där träffade jag på årets
första tranpar med en halvstor unge. För övrigt varnande trädpiplärka, gök, 2 upprörda
gärdsmyg, grå flugsnappare, ljudande skogsduva, rödhake med mat, ormvråk, ringduva
och svarthätta, som tycks vara talrik i år. Här hemma i trädgården är det två som kämpar
om reviret med sin sköna sång.
Namn: Lennart
Datum: 26 juni 2008
Text: Två timmars atlasinv. i Åkarp på Rya-rutan. Ännu en kärrsångare som lita försiktigt sjöng
vid Pinnån. Överflygande sparvhök blev nytt på rutan. Varnande grå flug, Buskskvättesång, björktrastar i matningstagen, en passerande storspov, som nu gjort sitt på häckningsplatsen.
Namn: Björn
Datum: 27 juni 2008
Text: Ingen kärrsångare för mig, men kanske några observationer som är intressanta för Björn i
hans Eketruta: Rörhöna, minst 6 ungar i en av dammarna på golfbanan, enkelbeckasin 1
ex flög upp från lilla dammen mitt emot värdshuset Ingeborrarp, gröngöling flygg unge
och törnsångare med ungar Ingeborrarp, buskskvätta med ungar golfbanan. Sparvhök,
men den hade du redan fått in...
Namn: Patric
Datum: 28 juni 2008
Text: Studerade gråsparvar utanför Willes gamla klädaffär. Var sugna på chatalankakan! Men
de hade nästan lite reviraktigt beteende. Och ingen av fåglarna ville äta av kakan när jag
kastade den mitt i överfarten.
Namn: Janne
Datum: 28 juni 2008
Text: varit en sväng på Öland för ett tag sen: jorduggla, tärnor, steglitser, rödspov, ljungpipare
på håll...
Namn: janne, eva
Datum: 29 juni 2008
Text: Ännu några timmars allasinv. på Rya-rutan. Rörhönan Patric upptäckte kvar i dammen på
golfbanan. Fågelsången har nu avtagit i styrka hos de flesta arter.
Namn: Björn
Datum: 30 juni 2008
Text: Obsade 3 gröngölingsungar i Mattarp igår! Kul!!!
Namn: Mattias Lindström

Datum: 30 juni 2008
Text: Ett sommarbesök vid Värsjön på kvällen, först från Sjöholmasidan, sedan från badplatsen.
Vid denna tidpunkt på året är det mycket fiskmåsstorlom- fisktärna, som dominerar intrycken från sjön. Fick syn på tre lompar, två utan ungar och ett tredje, det vid SlättsjöHästhagensidan, med unge. Alltså vad jag kunde se denna dag betydligt sämre häckningsresultat jämfört med förra året. Vad jag kan minnas hade vi då åtminstone 3 par med 4
ungar. Hade också 2 kullar med storskrakungar, båda uppe vid badplatsen. Ute på stenraden satt det ca 150 måsar av olika arter. Mest var det nog icke häckande, yngre individer,
fiskmåsar, skrattmåsar och i mängden minst 7 silltrutar. Kunde inte urskilja några större
individer som då skulle varit grå- och/eller havstrut. Mycket vitfågel i sjön denna dag alltså, för det tillkommer alltså de stationära fiskmåsarna, och tärnorna. Värsjön under sommartid är givetvis också över vattenytan flygande drillsnäppor.
Namn: Björn
Datum: 30 juni 2008
Text: Härmsångaren kvar vid Grytåsa ridskola. Jag fick både höra det gråsparvslika tjattret, som
Lars Johnsson skriver i sin bok, och några sångstrofer, förutom att jag fick en fin vy i kikaren när den satte sig på en kal gren.
Namn: Lennart
Datum: 2 juli 2008
Text: Gav mej på morgonkvisten ner till V. Ringarp för att kolla skogsduva som jag hörde den
26:e. Och det blev en bra höjning av kriterierna, 2 vuxna och en unge noterades. Jag
glömde att skriva om tofsvipa med halvstor unge vid Grytåsa den 30:e
Namn: Lennart
Datum: 6 juli 2008
Text: Vi tog en tur ner till golfbanan för att se på rörhöna och idag var där två familjegrupper,
en med 4 halvstora ungar och en grupp med 3 något mindre ungar. Det fanns också knipugnar i en damm vid nya husen. Uppåt dagen var vi i Ängelholm och åkte turbåten Laxen
på Rönne å. Där obsade vi kungsfiskare vid två tillfälle. Fina upplevelser!!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 7 juli 2008
Text: En stund vid Långasjö, en julikväll då det vankas tystare tider i skog o mark, ja redan nu
är det betydligt färre röster som hörs. Två sj sävsparvar, en rörsångare, en försiktig trädgårdssångare, förbiflygande grönfinkar o ringduvor. Varför syntes inte sjöns hökar? Är
häckningen avbruten eller är de så försiktiga vid boplatsen? Inte är ungarna flygga. Vit
sjö, en silltrut och två hägrar, varav en troligen var en juv.
Namn: Björn
Datum: 9 juli 2008
Text: Nedan Ringåsen, på det slagna gräsfältet bredvid kommunförrådet hade det i kväll samlats
drygt 150 vitfåglar. Mest rörde sig det om fiskmåsar och lite färre skrattmåsar, varav en
del av fiskmåsarna var årsungar. Några trutar, ca 10 ex fanns i samlingen, ej utfärgade
gråtrutar från 2007, och en silltrut med sin lite matta, svarta färg.
Namn: Björn
Datum: 14 juli 2008
Text: Värsjön på kvällen. Lomparet med ungen kvar, dock bara ena föräldern i sällskap. Annars
ytterligare 4 ad lommar synliga i sjön, en lämnade dock i riktning mot Lärkesholm? Ca

100 vitfågel på och vid lilla ön utanför Sjöholma. Skratt- och fiskmåsar, gråtrutar av olika
åldrar, och dessutom 6 silltrutar. Fisktärnor patrullerade sjön, en matade partner på bo vid
badplatsen, fiskgjusen kom över. På stenraden utanför badplatsen ytterligare 150 vitfågel.
Samma arter minus silltrut, dock en misstänkt yngre havstrut, stor var den! Två hägrar, en
storskrakhona. I Lärkesholm en törnskatehanne.
Namn: Björn
Datum: 16 juli 2008
Text: Hemmavid, en mindre hackspett, och mellan Ringåsen och Havabygget åtminstone 3
spillkråkor. Måste nog vara föräldrar och minst en unge.
Namn: Björn
Datum: 17 juli 2008
Text: Sex deltagare mötte upp till denna sommarexkursion, hemmavid var vädret instabilt med
regnskurar, vid kusten, dit resan bar, var det lugnt och en blå himmel. Sandön, med högt
vattenstånd, gav ett 20-tal myrspovar, varav många av dem i sina vackraste dräkter. Det
rostbruna lyste oerhört vackert i solen. En gluttsnäppa, ett antal drillsnäppor och den trevliga lilla småtärnan var på plats. Traktens fiskgjuse drog förbi. Rönnen var ett måste och
där fanns det fler nordliga gäster på plats. Kustsnäppor vackert röda de också, 11 ex, två,
även de röda på strupen, spovsnäppor, en glutt här också. Kentska tärnor, inalles 47 ex av
både gamla och årsungar rastade här, ett mindre antal skärfläckor med snart flygga ungar
gick också här, plus en hel del annat. Men det bästa var kanske det vackra vädret.
Namn: ÖN-exkursion gm Björn
Datum: 21 juli 2008
Text: En vanlig cykeltur bjöd på en överraskning på slutet. Jag hade primärt siktet inställt på att
kolla om brunhöken var kvar vid Holmajön. Väl där, lyfte 3 hägrar från vasskanten, men
ingen hök syntes till. Däremot hördes något som kanske kunde vara en sothöna eller vattenrall eller ? Framme vid fälten i Ljungskog flög brunhökshanen och sökte föda. Så var
jag nerom Åkarp och stannade vid Pinnån ett par gånger, men först på hemväg kom det
jag inte hade tänkt mig. Jag stannade till på cykelspåret vid Holmasjön, just där bäcken till
sjön rinner under. En gransångare sjöng tydligt men annars inget särskilt. Och just då jag
tänkt fortsätta hördes en stark ton i högerörat och en kungsfiskare flög förbi framåt cykelvägen. Efter 50-60 m vek den av mot vänster och försvann. Härligt!
Namn: Lennart
Datum: 23 juli 2008
Text: Janne o undertecknad kollade till grundet i Hjelmsjön. Lite sent med tanke på att skrattmåsarna försvunnit men räkna årets reden kunde väl gå? Bobalar var där, ett 10-tal reden
med ett okläckt ägg, några döda små ungar i andra bon. Totalt kunde minst 50 reden från
årets häckning räknas in, alltså lika med minst 50 häckande par skrattmåsar i Hjelmsjön
detta år.
Namn: Björn
Datum: 23 juli 2008
Text: Mindre hackspett ropar till från Hjälmsjöområdet. För något mindre än en vecka sen hade
jag ett tranpar med två nästan färdigstora ungar neråt Flinka/Troedstorp.
Namn: Janne

Datum: 24 juli 2008
Text: Kollade Värsjön från Sjöholmahållet i ett gott väder som avslutades med ett dyk i vattnet!
En mängd vitfågel åt badplatshållet till. Nog mest fiskmås och en del gråtrut. Lite närmare
låg, tillsammans med 3 fiskmåsar, 2 silltrutar. Fisktärnorna var väldigt livliga, flög ljudligt
över sjön. en kniphona och en ensam storlom, plus då paret med sin unge mot SjöholmaSlättsjösidan. Och faktiskt ännu ett par med avkomma, det som troligen håller till vid Linhultet. Och detta par har lyckats få två ungar i sjön. Dessa båda ungar var av samma storlek som ungen hos det andra paret. Roligt.
Namn: Björn
Datum: ca 25 juli 2008
Text: Två bivråkar lågflygande i Östra Ringarp. En skäggdoppingunge hördes från Hjälmsjön
Namn: Janne
Datum: 26 juli 2008
Text: Värsjön från endast Sjöholmahållet. Ca 180 vitfågel gråtrut, fiskmås o ett fåtal skrattmås
utan för Malmströms båthus, av olika åldrar. Dessutom hela 8 silltrutar. Lomparet med de
två ungarna sågs, 2 drillsnäppor och även en grupp med 10 ad storlommar ute på sjön.
Namn: Björn
Datum: 27 juli 2008
Text: Kort Värsjöbesök med bad, 2 silltrutar.
Namn: Björn
Datum: 28 juli 2008
Text: Den svartpannade törnskatan kvar på kvällen. Jag larmade Kjell, Lennart, Ference m.fl.
Snabbast på plats var Kjell! Vi fick se den fint under ganska lång tid. Roligt! Grattis till
Seth för den fina upptäckt!
Namn: Patric
Datum: 28 juli 2008
Text: Grytåsa: En svartpannad törnskata i den torra grenhögen intill cykelbanan! Mycket ovanlig i Sverige! Se foton på Svalan...
Namn: Seth Nilsson
Datum: 29 juli 2008
Text: Trots att jag var på plats i Ljungaskog vid två tillfällen igår lyckades törnskatan gäcka
mig!! I morse var jag på plats från 6 till nästan 8, utan resultat. En vanlig ung törnskata
fanns på lokalen. Ferenc var här från ca 5 till halv sju, också då utan någon svartpannad.
Namn: Björn
Datum: 30 juli 2008
Text: Gluttsnäppa drog förbi över Hjälmsjön
Namn: Janne
Datum: 30 juli 2008
Text: Missa inte Seths bilder på den svartpannade törnskatan. Han har gjort dem lite ljusare och
då blev de riktigt bra. Klicka länken Örkelljungaobservationer i Svalan. Leta upp Seths
rapport och klicka på bildikonen längst ut till höger. Jag har lagt upp några av mina bilder
också, men de är betydligt sämre.
Namn: Patric

Datum: 31 juli 2008
Text: ÖN:s traditionella slåtter i sidvallskärret i Spångabygget ägde rum denna stilla torsdagskväll. Trots allt är det allt lite spännande att se om antalet slåtterarmar ska bli efter behovet... Ända sen starten kring 1990 har medelsnittet på slåtterdeltagare legat mellan 6-8...
Tror jag. Och denna kväll blev inget undantag, sex liemän infann sig, med Bo Karlsson
som äldste man (70) och Bengt Gillenius som yngst (50). Dessutom Ferenc, Perry, Janne
och Jörgen Andersson från Helsingborg. Den danske ägaren av marken, Bo Bennetsen,
dök upp vid fikat för en pratstund. Skoj. Nästa torsdagskväll bärs höet bort och därefter
vidtar årets ramnekärrslåtter. Mer om detta längre fram.
Namn: ÖN-slåtter (JJ)
Datum: 31 juli 2008
Text: Philip Beardsall hade vit stork på förmiddagen när han passera Ljungaskog, just innan
motorvägspåfarten. JJ såg ingen när kolla lite runt kring vid middagstid. Vråk, glador,
kärrhökar följde gräsbondens slåttermaskin i spåren...
Namn: Philip Beardsall (gm JJ)
Datum: 2 augusti 2008
Text: Även denna dag silltrutar vid Värsjön, 3 ex. Bägge lomkullarna intakta, även om den ensamme ungens föräldrar nog var på fiske utan sin avkomma. Drillsnäppa, minst 4 ex.
Snackade med en paddlare som kunde en del om fåglar, kunde drillsnäppa, fisktärna. storlom mm. Hade haft en överflygande falk vid Sjöholma/Linhultet, vilket han fick till lärkfalk. Spillkråka hördes liksom en skogsduva.
Namn: Björn
Datum: 6 augusti 2008
Text: Växtcirkeln (Örkelljunga/Klippan) åkte i kväll till Venlösa äng, nära Herrevadskloster.
Mycket överblommat, men spännande se förändring mot i maj. Jordtistel, kåltistel, hampflockel, kärrsilja, jättegröe, blomvass, bitterpilört mm mm Mängder med svalor sökte
flygfångat käk. Gröngöling ropade.
Namn: ÖN-cirkel (JJ)
Datum: 6 augusti 2008
Text: Ropande mindre hackspett och gröngöling i Drakabygget. Hos Nash.
Namn: Patric
Datum: 6 augusti 2008
Text: Rya, golfbanan: tre unga rörhönor i en damm nära kyrkoruinen, en överflygande grönbena
som verkade ha rastat vid en av de översvämmade dammarna. Dessutom en kartfjäril.
Namn: P O Lippe
Datum: 7 augusti 2008
Text: Arbete med att ta hand om slåtterhöet i Spångabygget genomfördes denna fina, lugna
torsdagskväll. 1 kvinna, 3 män. God fika fixad av Bengt! Gärdsmygen sjöng, ett gäng ladusvalor gladde med kvitter mot kvällshimlen.
Namn: ÖN-engagemang (Bengt, JJ)
Datum: sommaren
Text: Utom tvivel häckning av kungsfiskare i Pinnån denna sommar. Bägge föräldrar, småöring
i näbben.
Namn: Mattias Karlsson (gm JJ)

Datum: 7 augusti 2008
Text: Diskussion med olika parter om viss restaurering av Pinnåfåran nere vid Flinkabäckens
utlopp i densamma. Bivråk nere i Ingeborrarp. Väldigt låtande!
Namn: Janne
Datum: 12 augusti 2008
Text: Koll uppåt Fagerhult, tallplanterad åkermark intill hembygdsgården i S Össjö. Tornfalk
stod och ryttlade i Sällerås. Troligen var det bivråk som kretsade runt i samma distrikt.
Namn: Eva, Janne
Datum: 13 augusti 2008
Text: Hägern kvällsskriker lite hest vid sina förflyttningar kring sjön mest var afton, om man är
inom hörhåll. Och den hörs ju rätt långt.
Namn: Janne
Datum: 13 augusti 2008
Text: Jag cyklade en vanlig Flinkarunda. Man kan fortfarande höra någon lövsångardrill, se
ungar av buskskvätta, törnskata m. fl. Tranorna kvar, ropade och sökte föda. 10-tal gräsänder på Flinka sjö. En häger gled ner och landade i bäcken. Så kom en kärrhökshane och
spanade en stund, kanske från Holmasjön. På hemväg tog jag vägen därom och där har
kärrhökshäckningen lyckats med 3 ev. 4 ungar. Något svårt att hålla koll, för det var 5 st. i
luften samtidigt, varav en var hane.
Namn: Lennart
Datum: 17 augusti 2008
Text: En tjädertupp i Björnamossa, obsad av Görtie o Karl-Åke Almen
Namn: Björn
Datum: vecka 34
Text: Återställnings-/restaureringsarbete av Pinnåfåran vid Flinkabäckens utlopp pågår denna
vecka nere i Åkarp/Grytåsa. Det är framförallt stenblock av något olika storlek som med
grävskopearm läggs i den nygrävda fåran (i samband med motorvägsbygget). Genom
denna variation ska bl.a. större öringar få bättre levnadsförhållande. Staten grävde och förvandlade Pinnådalen. Staten får även stå för dessa restaureringskostnader.
Namn: Hjälmsjöns/Pinnåns FVO (gm JJ)
Datum: 19 augusti 2008
Text: Slåttern i Ramnekärr (Unossons äng) genomfördes denna kväll. Efter regniga skurar under
dagen klarnade det upp och vi fick ett perfekt arbetsväder. Sju slåttermän (1 kvinna, 6
män + assisterande Fasaltsbo). Härliga mackor från Bentes kök. Svinrotsängens alla breda
blad är nu avslagna, liksom övriga "ingredienser" i växtsamhället. Christers köttdjur bevaka oss under stillsamt idisslande.
Namn: ÖN-engagemang
Datum: 20 augusti 2008
Text: Oj, en superrolig obs! Gjord nere i Åkarp, just i samband med stenblockiläggning vid
Flinkabäckens utlopp i Pinnån. Där sågs "ryggen" på en stor öring, nja en gädda på lite
längre håll. Men upp ur vattnet dök istället en kort stund senare en utter upp -livs levande.
Så visst kan det vara av vikt att hålla ögonen öppna efter detta smidiga, fiskande vattendjur vid besök längs våra vattendrag. En långsam återkomst av utterstammen i Skåne har
ju konstaterats under de senaste 3-4 åren.
Namn: Johannes Pålsson, Anders Eklöv (gm JJ)

Datum: 21 augusti 2008
Text: I den smånätta byn Bjärabygget (Sk Fagerhult) finns en hel del fina ekar och ganska gott
om hasselbuskage. Alltså förvånade det föga att en nötkråka kraxa till ett par gånger under
dagens skurregn.
Namn: Janne
Datum: 23 augusti 2008
Text: En delvis regnrik, höstlik förmiddag tillbringades uppe på Mästocka ljunghed. Deltagarantalet nog påtagligt decimerat pga väderomständigheterna. Dock mycket trevlig utmarksvandring bland blommande ljung. Ganska tätt med ljungris på många håll. Kanske
snart dags för bränning. Ängspiplärkor, ladusvalor, sånglärka. Mångtaliga bladrosetter
med slåttergubbe, ängsvädd... hel del höstblommande gula hårginstkvistar, blad av spira
(gran/kärr?), myrlilja, pors m.m. Highland cattle.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 24 augusti 2008
Text: Vi tog en tur till Värsjön denna sköna augustikväll. Så lugn har vi nog aldrig sett sjön och
vilken fin upplevelse att se 12 ex storlom i samma lins. Dessa låg på långt håll och svårt
att avgöra ålder, men mycket närmre låg en juvenil med vitt bröst hals och buk. Alltså 13
totalt för oss i södra änden på sjön. Här fanns också 2 knipor, 1 häger, 3 unga skrakar. I
norra änden ytterligare 3 skrakar 1K, 1 drillsnäppa, 1 trut 1K, många sädesärlor och svalor.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 24 augusti 2008
Text: Jaha, lite stillsamt med min aktivitet några veckor, men idag gjorde jag ett av mina många
besök vid Värsjön. Då kunde jag konstatera att höstens/vinterns tystnad vid sjön redan så
sakteliga börjat infinna sig! De flesta av sjöns fåglar tycks ha lämnat sjön! Inte några drillsnäppor, inga fisktärnor, inga måsar eller trutar, ja en enda 1K gråtrut låg i sjön. Lommarna dock kvar. Kunde inte hitta några av sjöns 3 årsungar. Flyttar de tidigare? Dock en
grupp med 10 lommar, och 2 som låg tillsammans, plus 3 sololommar, totalt alltså 15
storlommar. Även 3 1K storskrakar, sädesärlor, korp i skyn. Passa föresten på att lyssna
efter sträckande tättingar nu när hösten kommer närmare. Trädpiplärkans flyktläte hörs
allt som oftast nu i augusti, gulärlorna kommer nu också ifrån norr. Ett tips!
Namn: Björn
Datum: 26 augusti 2008
Text: Slättsjö, mellan trevägskorsningen mot Lärkesholm o Sjöholma, 1 ad lärkfalk.
Namn: Björn
Datum: 29 augusti 2008
Text: Fisktärnan drar fortfarande kring Hjälmsjöns stränder och låtar på sitt karakteristiska sätt.
Namn: Janne, Eva
Datum: 30 augusti 2008
Text: Gick lite i markerna St. Källstorp/Lärkesholm, plockade lite svamp. Fortfarande drar trädpipen i skyn, 2 stenskvättor på betesmarken i Källstorp, 37 grågäss åt SV, korp i skyn. Jag
satte mig ner med uppsikt över sjön, kollade skyn, kanske kunde en lärkfalk dra över sjön.
Sländorna finns ännu till hands. Istället drog en sen drillsnäppa tätt över vattenytan, trodde
jag först. Men med kikaren för ögonen blixtrade det ibland blått i det starka solskenet. För
första gången på kanske tio år hade jag nu en kungsfiskare i kikaren!! Tätt över vattnet

och bort mot Westers-hållet, flög lite fram och åter längs strandlinjen innan jag tappade
bort honom. Själv satt jag ungefär nedan Vångamöllan.
Namn: Björn
Datum: 31 augusti 2008
Text: Satt en stund, en och halv timme i Ljungaskog, på svartpannad törnskatelokalen alltså,
som är belägen i Ljungaskog. Fem stat. buskskvättor, 3 rastande stenskvättor, en dito gulärla hos hästarna, 5 trädpiplärkor, en 1K törnskata rastade i rishögen, en hona tornfalk.
Det var det nämnbara, gott väder!
Namn: Björn
Datum: 31 augusti 2008
Text: Idag var vi ute på utterspårning här i kommunen. Vi kollade broarna vid Bruket, Ågatan,
Pinnåskolan och vid Lycksta cykelstig. Men det enda vi hittade var en spillning från mink
vid Lycksta. Det är en mycket frän lukt från en sådan spillning till skillnad från utterns
som har en höliknande doft. Vi var också borta vid ålkistorna uppströms Bruket, där var
heller inget spår av någon utter men en forsärla kom flygande och satte sig en kort stund
på en sten.
Namn: Viktoria, Eva
Datum: 31 augusti 2008
Text: Gluttsnäppeläten, hägerskränande skrik över Hjälmsjön.
Namn: Janne, Eva
Datum: 31 augusti 2008
Text: Tranparet här i Sönder Össjö fick ut två ungar, men det var bara en av dem som blev
flygg!
Namn: Kurt Arne Johansson (gm JJ)
Datum: 2 september 2008
Text: Kollade Värsjön från badplatsen just vid skymningsdax. Inget att
tala om, ett par lommar syntes, lövsångare lockade.
Namn: Björn
Datum: 3 september 2008
Text: 8 rastande gulärlor i Grytåsa på nyklippt gräsmatta. 1 häger vid Nils Nilssons i V Flinka.
Gulärlor även vid Flinkagården och en Storskarv i stenbrottet i Havabygget/Ekholm. Angående utter så drar jag mej till minnes, att jag obsade något vid Flinka sjö förra våren
som kan ha varit en utter. Det var något brunt djur som uppehöll sig i bortre kanten och
sedan gled den bara ner i vattnet och försvann. Min tanke då var att det kanske var en
mink, och sedan reflekterade jag inte mer över det.
Namn: Lennart
Datum: 6 september 2008
Text: Mindre hackspett, 1 ex ropade till en gång hemmavid, en törnsångare ratade i min häck.
Namn: Björn
Datum: 7 september 2008
Text: Ytterligare en ny art för kommunen. Aronia melanocarpa, svartaronia. Arten har blivit
populär som odlad (t.ex. vid busshållplatsen i centrum) och det var snarast en tidsfråga när

den skulle dyka upp som förvildad. Ett individ vid cykelstigen mellan Kungsskolan och
scenen i Dalen.
Namn: Zigge
Datum: 7 september 2008
Text: På lördagen på väg till Skånes Fagerhult. 120 km/tim, en mysko pinne i vägkanten. Klådris?! Kontroll och bekräftelse idag. Myricaria germanica, klådris. En dryg meterhög buske alldeles intill motorvägen, ca 1,5 km söder om trafikplats Skånes Fagerhult. Senast
klädriset påträffades i Skåne var i kalkbrottet på Ivö 1968.
Namn: Zigge
Datum: 7 september 2008
Text: Satt en och en halv timme på en kalhuggen backe i S. Össjö strax före lunchdags. Cirka 20
arter, men inget speciellt. Värt att notera. 2, kom jag fram till, 1K tornfalkar, en buskskvätta, en spillkråka, en lockande lövsångare, ett 10-tal ladusvalor, en entita. Ett stopp
vid flygfältet gav bl. a. ytterligare en tornfalk, hona, 8 björktrastar, 3 dubbeltrastar, 3
buskskvättor, 8 ängspiplärkor.
Namn: Björn
Datum: 7 september 2008
Text: Två sensommar-/höstropande mindre hackspettar hördes strax intill Bjärabygget i Skånes
Fagerhult. Däremot hittades, sågs inga spår efter tjäder i utkanterna av den stora Flåssmyr.
I svampväg kunde noteras en hel del granblodriskor, fast delvis maskätna. OBS.
Namn: Eva, Janne
Datum: 13 september 2008
Text: Tony guidade bland sina svampar nere i Ingeborrarp denna soliga, stilla sensommardag.
Evenemanget ingick i Hembygdsföreningens försök att dra folk till Ingeborrarp under
sommarens helger. Ett 25-tal individer slöt upp, från tvååringar upp till de med en ålder av
minst 75. Vandring från Krökatorpet längs lilla vägen mot Årröd. Lövskogsbackarna norr
vägen avsöktes, även vissa granskogspartier. Ett besök gjordes även längs kyrkstigen, på
andra sidan Pinnån. Ganska sparsmakat med ätligheter, dock demonstration av ett flertal
soppar, av bestämbara och svårbestämda kremlor. Flera ex av den goda brokkremlan! Riskor, prickmusseron. Slöjskivlingar. Och ett otal andra kända och okända arter. Den rodnande flugsvampen samsades med släktingarna gulvit och vit (mkt giftig). Också extra roligt att se ett flertal fina ex av den lömska flugsvampen!! Tony som vänder, känner och
luktar på alla dessa vänner som kryper upp ur jorden fick glädjen att hitta flera för kommunen ovanliga arter, några skulle kollas mer nogsamt vid hemkomst. Vi får hoppas på en
framtida Alcedoredovisning.
Namn: Janne
Datum: 14 september 2008
Text: Höstflyttning på gång. Lite över kl 19 hördes några ladusvalor i skyn hemmavid. Jag tittade upp, och i skyn flög, jagandes flygfän, upp emot 50 ladusvalor. Några minuter hade jag
dem över huset och in över skogen, ivrigt jagande och småpratande, innan de lika hastigt
var försvunna igen. En lång riskfylld flytt väntar. Hade 2 skogsduvor vid Vita sjö den
10:e.
Namn: Björn

Datum: 17 september 2008
Text: Forsärla, 1 ex Örkelljunga centrum.
Namn: Björn
Datum: 21 september 2008
Text: Exkursion med stillasittandes skådning, denna gång från en kalhuggen kulle i Sönder Össjö. En fin septembersöndag blev det med en hel del sol och lita vind från NV. Bra kunde
det bli var den allmänna uppfattningen. Totalt blev det 37 arter från kl. 9.30. till klockan
var över 13. Tranorna börjar komma så smått, totalt 130 ex i grupper om 21+35+4+70 ex.
En tornfalk, totalt ca 20 ormvråkar inklusive nästan hälften var stationära, knappt hälften
så många sparvhökar. Dessutom en stor duvhök, hona antagligen, som en god stund hade
"sällskap" av en liten sparvhökshanne. Skillnaden i storlek var väldig. Slutligen i rovfågelväg kom en grann glada över våra huvuden. Över våra huvuden kom också en flaxande
nötkråka, lite som kontrast till alla dessa nötskrikor som sågs o hördes. Rastade på kullen
gjorde en stenskvätta, 3 dubbeltrastar drog förbi, taltrastarna var också här. De arter som
hördes mest och var individrikast i luften var bofink och ängspiplärka. Ännu kan man
höra enstaka trädpiplärkor på sträck och ett knappt 20-tal ladusvalor drog över oss i ett par
grupper. Järnsparv och sävsparvar hördes ofta. Och sist här, men mötte oss allra först
gjorde en tidig? varfågel, som hela tiden fanns runt oss, fem personer som satt/stod/fikade
på kullen en vacker trevlig söndag i september.
Namn: ÖN-exk. genom Björn
Datum: 22 september 2008
Text: Trana, 100 ex åt söder, Ekorrstigen.
Namn: Björn
Datum: 23 september 2008
Text: Ytterligare ett 90-tal tranor sträckte förbi vid 17-tiden.
Namn: Janne
Datum: 23 september 2008
Text: Ett 70-tal tranor sträckte vid middagstid söderut över Ringarp/Örkelljunga
Namn: Janne
Datum: 24 september 2008
Text: En kungsfiskare i Hjälmsjön. Satte sig i en gren alldeles intill mig och jag hann med ett
foto innan den for vidare. Tyvärr blev det ingen höjdarbild...
Namn: Patric
Datum: 24 september 2008
Text: 2 råkor trampade i den uppharvade marken mellan avtagsvägen mot Åsljunga och Skåneporten.
Namn: Janne
Datum: 25 september 2008
Text: Värsjön från Sjöholma på kvällen. Vilken fantastiskt fin dag vi har fått uppleva idag!
Lugnt, sol från molnfri himmel, ca 15 plusgrader. Bara en storlom i sjön vad jag kunde se.
Tre storskarvar, dessutom en mindre hackspett som hördes avge sitt läte fyra gånger under
min tid vid sjön. Rödhake, korp, dryga 10 sädesärlor vid sjön.
Namn: Björn

Datum: 25 september 2008
Text: Besök kring Värsjön, vid Värsjö by och nere vid sjöstranden. Såg endast en storlom uppe i
norr, dock 25-tal storskrakar dykandes, mestadels tillsammans (honfärgade, säkert flertal
årskullar), 1 nästan färdigvuxen skäggdoppingunge. Fyra seglande ormvråkar. Nötväcka,
stjärtmes.
Namn: Janne
Datum: 26 september 2008
Text: Vid Grytåsa en Sparvhök, en Tornfalk och den alltid närvarande Törnskatan. Ska bli intressant att se hur länge hon stannar kvar.
Namn: Kjell
Datum: 26 september 2008
Text: En gransångare sjöng vid Skogavägen.
Namn: Björn
Datum: 27 september 2008
Text: Ljungaskog, en tornfalk, en glada. På Örkelljunga ip i förmiddags 3 råkor.
Namn: Björn
Datum: 28 september 2008
Text: Under morgonpromenad uppåt Kyrkolycke såg vi en lövsångare och två forsärlor. Här
hemma obsade vi domherre, vilket Margit har hört tidigare i veckan. På en kvällstur om
Boalt flög två morkullor framför bilen.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 30 september 2008
Text: Trastar, finkar, några vråkar på marken, i luften här och där. Även jag såg en uppflygande
morkulla framför bilen i Långaltstrakten.
Namn: Janne
Datum: 3 oktober 2008
Text: Under lite svampplock uppe i Lärkesholm, inför kulturdagen i morgon, kontrollerades
man av nyfikna rödhakar och en kraftigt låtande spillkråka. Soppar, kremlor, riskor (även
gulriska), tickor/skinn, slöjskivlingar, rödskivlingar, flugsvampar mm m.m. inhämtades.
Det blir spännande när Tony kommer och sorterar upp och ger namn. Vi ses i Vuxenskolans lokaler i Norgehuset (intill Apoteket)!! En utställning med traktens vinterfåglar
kommer också att finnas, med fokusering på fågelbordets gäster.
Namn: Janne
Datum: 3 oktober 2008
Text: En gransångare spikade försiktigt på sin piggiga ramsa här hemma, när jag var på väg till
jobbet.
Namn: Lennart
Datum: 3 oktober 2008
Text: En tjäderhöna satt på grusvägen vid Sjöholma, söder om Värsjön.
Namn: Hans Jannesson (gm JJ)

Datum: 4 oktober 2008
Text: En go flock om cirka tjugofem stenknäckar drog över Skogavägen vid tretiden.
Namn: Annika Olsson o Thomas Wallin
Datum: 6 oktober 2008
Text: I Västra Flinka satt en Varfågel på en eltråd och i Grytåsa sträckte en Duvhök söderut.
Namn: Kjell
Datum: 8 oktober 2008
Text: Jag obsade varfågel på en tråd i Ljungskog på em. Där fanns också 20-tal ängspip, 1 järnsparv i rishögen, 1 glada i luften, en flock på ca 200 bergfinkar i hagen bland hästarna och
i kanten 3 fasaner, tupp och 2 hönor. Där hördes även 1 gröngöling bortåt ån. Jag fortsatte
förbi ridskolan, där det fanns en flock med berg- och bofink, till Flinka sjö och där obsades 5 stjärtmes, ca 12 små andfåglar troligen krickor delvis skymda av vass och i skugga,
samt arterna; gräsand, korp, kråka, skata, rödhake, gröngöling, nötväcka, talgoxe, blåmes.
Namn: Lennart
Datum: 9 oktober 2008
Text: Ett Värsjöbesök på em. Änderna börjar komma! Brunand 16 ex, vigg 10 ex, ca 20 knipor,
11 honf storskrakar, 9 storskarvar. Igår, 150 tranor åt söder över Skånes Fagerhult.
Namn: Björn
Datum: 9 oktober 2008
Text: Välbehövlig lagning av en hålig grusväg. Då hör man det välbekanta vårlätet... från en
sånglärka. Men färdriktningen var nog den som ett trevligt höstväder bestämde.
Namn: Janne
Datum: 10 oktober 2008
Text: Man får trava i Björns fotspår. Alltså blev det ett sent eftermiddagsbesök uppe vid södra
delen av Värsjön. 9-10 storskarvar, 35-tal storskrakar, 25-tal brunänder, 15 vigg, 10-tal
knipor, gräsänder och 2 grågäss identifierades. Men så också ett gäng på ca 45 bläsänder,
varav bara en utfärgad hane, flertalet andra i eklipsdräkt. Roligt höra lite snärtiga visslingar!! En stjärtmesflock i nära bekantskap, tillsammans med andra mesar. Och så hade ett
omsorgsfullt gäng vildsvin nyligen bökat upp Lennart Nilssons fina, gräsklippta stig ner
till sjön. Grundlig ska man vara! Förresten flög några stora gäng med ringduvor förbi på
vägen mot Ryet. Några korpar satt lojt vid sidan.
Namn: Eva, Janne
Datum: 12 oktober 2008
Text: En duvhök, troligen en hona, mellan V. Ringarp o Havabygget.
Namn: Björn
Datum: 12 oktober 2008
Text: Lite roliga obsar från Ljungaskog i förmiddags/middags. Förutom bofink, bergfink, järnsparv, ängspip. Två enkelbeckasiner rastade vid vattensamlingen bredvid sågspåns- gödselhögarna. Tre sävsparvar, en sträckande sånglärka, 8 starar, en varfågel, en stationär
tornfalk, två glador, ca 20 sydstäckande ormvråkar i glesa flockar, en högtseglande korp.
Namn: Björn

Datum: 17 oktober 2008
Text: Sjöholma o koll av Värsjön. Brunand 30 ex, vigg 25 ex, knipa 15 ex, bläsand 17 ex, storskrake 20 ex, skäggdopping 3 ex, storskarv 12 ex, gräsand 5 ex.
Namn: Björn
Datum: 17 oktober 2008
Text: Vid vandring en kort bit utanför Skånes Fagerhults tätort. Plötsligt dyker en kretsande örn
upp, ganska säkert en kungsörn! En ormvråk kommer i samma blickfång och snart nog ett
gäng grågäss, vilka reagerade när de kom väl nära örnen.
Namn: Nils-Ove Lindman
Datum: 18 oktober 2008
Text: En cykeltur på morgonen runt Hjälmsjön blev inte bara motion. Från västra stranden syntes ingen fågel, men så gick jag ner på östra kanten strax söder om "Lasapellas" och där
låg en ung skäggdopping. Medan jag fixerade den hördes en vass ton som jag inte direkt
tog in, men den kom närmre och det var en kungsfiskare. Trevligt att få se ännu en gång
detta år. I övrigt mycket trastar på flyttning, spillkråka, nötskrikor, sjungande rödhakar,
troligen 2 rödvingetrastar vid Tallgården.
Namn: Lennart
Datum: 17 oktober 2008
Text: I Grytåsa mellan kl 11-12 sträckte 65 Ormvråkar, 2 Fjällvråkar, 2 Sparvhökar samt en
Sånglärka och en rad finkar. På rishögens högsta gren spanade en Varfågel och i dammen
i Ljungaskog landade 2 Hägrar.
Namn: Kjell
Datum: 19 oktober 2008
Text: Värsjön: storskarv 11 ex, skäggdopping 3-4 ex, brunand 31 ex, vigg 18 ex, storskrake ca
50 ex. Ljungaskog: glada 4 stationära, tornfalk 1 hona stationär, varfågel 1 ex Lärkesholm: steglits 8 ex.
Namn: Patric
Datum: 19 oktober 2008
Text: ÖN-exkursion till Snibe stua och reservatet. Fint väder, god stämning. Först besöktes det
splittrade "bergsmassivet" med sin mäktighet, med de många stenblocken, skrymslena
däremellan. Jättar och troll lyste i princip med sin frånvaro. Därefter tassade vi över till
reservatet, tog oss upp på bästa kullen, vidunderlig utsikt ut över Halland. Blåbärsris,
lingon, ljung. Fåglar: morkulla skrämdes upp i skogen, varfågel, korp, större hackspett,
trastar vid den öppna heden.
Namn: 9 stycken, olikåldriga vandrare
Datum: 19 oktober 2008
Text: En liten timme i Ljungaskog runt kl. 15. Inget sträck av rovfågel att tala om! Dock ändå 2
stationära glador, en dito tornfalkshona, uppskattade till minst 4 stationära ormvråkar och
ett knappt 10-tal på sträck, en sparvhök. En sträckande sånglärka, en sädesärla som drog
förbi. Hjelmsjön, en skäggdopping.
Namn: Björn
Datum: 20 oktober 2008
Text: Vandring runt betesåkrar, gran- och bokskogar i Östra Ringarp. En spillkråka lät sig ses
och höras. En ljudsam motorväg. Nere vid Hjälmsjöns (Ringarpssjöns) strand... jo, visst,

Lennarts obsar tål att granskas. Eller hur man nu ska säga. För en något låtande, fint sig
uppvisande kungsfiskare dök upp just vid Lasapellas! Tack för det!
Namn: Eva, Janne
Datum: 20 oktober 2008
Text: Varfågeln satt på sin tråd vid T-korset vid Ljungaskog. En tornfalk ryttla lite längre fram.
Kråkfåglar. Ringduvor.
Namn: Janne
Datum: 21 oktober 2008
Text: Minsann sjöng en gransångare i centrum idag.
Namn: Björn
Datum: 21 oktober 2008
Text: En mindre hackspett sjöng en drill bortåt kvällskvisten här hemma.
Namn: Lennart
Datum: 22 oktober 2008
Text: Hade en timmes lunch i Ljungaskog!! Värt att notera var, 7 SV-sträckande sånglärkor, den
"vanliga" tornfalken var där, en glada, en förbiflygande enkelbeckasin, som flög i Pinnådalen, 3 starar flög förbi, och en duvhökshona seglade i skyn åt Ramnekärrhållet.
Namn: Björn
Datum: 22 oktober 2008
Text: Vid en promenad nere vid Hjälmsjöns strand fick jag återigen se kungsfiskaren och inte
bara en utan idag var dom två stycken, de satte sig i viken intill Lasapellas, där kunde jag
studera dom en stund på ganska nära håll.
Namn: Eva
Datum: 26 oktober 2008
Text: Regnrik vandring i fiskevårdssyfte från Lycksta bro till Ekholmsbron. Rödhakesång,
gärdsmygsmatter, nötskriksläte. Fina vandringsbitar en bit ner, de gamla långsmala åkrarna, lövskogarna. Rörflen, vass, skogssäv, grenrör, videört, fackelblomster, strätta. I olika
höstlika tillstånd!
Namn: Mattias, Janne
Datum: 28 oktober 2008
Text: Träff med Hjälmsjöns/Pinnåns fiskevårdsområde för att tillsammans diskutera eventuella
planer på en restaurering av Flinka sjö med den tillstötande Stefan Olsson från Region
Skåne. Givande pratstunder infann sig där Patric, Björn, Kjell, Janne och Lennart deltog
från ÖN, medan Olle, Bengt, Peder, Mattias, Thommy och Hans kom från FVO. Stefan
visade sig positiv och framåtseende. Om denna lilla träff kan leda till ökat engagemang
visavi sjön får framtiden utvisa. Bengt bjöd på fika!
Namn: gm JJ
Datum: 29 oktober 2008
Text: Inspirerad av träffen om Flinka sjö igår gjorde jag faktiskt ett besök i tornet idag. Sparsamt med fågel. I sjön bara en skarv och några gräsänder. Gärdsmyg, rödhake, stjärtmes.
Rödvingetrast. Jag tog hem den gamla loggboken så ni vet var den är. Vid Grytåsa flög en
skarv och en flock med ett 40-tal björktrastar förbi. Örkelljunga, vid stationen, ett 20-tal
sidensvansar. Gick sedan en rejäl skogspromenad uppe vid Karsatorp. Tjäderspillning från

höna både vid Skrikamyren och på "Karsatorpsmossen". Annars mest kungsfågel som
hördes. Avslutningsvis ännu ett besök vid Värsjön. Räknade 8 skarvar (13 igår), 7 skäggdopping (4 igår), första salskraken, en hona, 42 brunänder varav alla utom 4 hannar, 22
vigg och så en ny art till, nämligen småskrake, 3 honor. Storskrakar några enstaka, men de
var väl någon annanstans i sjön. Igår ca 80 ex varav 50 st. tillsammans. Med denna samjagande flock följde 4 skarvar som hängde med på deras fiskemetod.
Namn: Patric
Datum: 1 november 2008
Text: Jag skulle velat gå ut på Måkläppen idag som är första dagen med tillträde, men det blev
bara en stund längs Pinnån för att se om strömstaren kommit. Där syntes ingen och inte
mycket fågel i Hjälmsjön heller. 30-tal gräsänder och 1 skäggdopping.
Namn: Lennart
Datum: 1 november 2008
Text: Efter en kall natt med cirka 6 minusgrader åkte jag till Värsjön. Följande finns att rapportera. Två hägrar, 7 bläsänder, ca 10 knipor, 11 brunänder varav en hona, hela 5 skäggdoppingar, drygt 100 storskrakar, fick också syn på en av "Patrics" småskrakar, honfärgad, ca
15 vigg, 12 storskarvar, 2 överflygande gråsiskor, en spillkråka på Värsjösidan. Detta
skådat från Sjöholma. I Lärkesholmssjön 120 gräsänder. Mötte Patric på hemvägen, så
kanske blir siffrorna uppdaterade?
Namn: Björn
Datum: 1 november 2008
Text: Inte några större skillnader mot Björns obsar, men hittade inte någon småskrake. Fler personer som var vid Värsjön denna dag, Sven Gustafsson och Seth Nilsson, se Svalan. Vi
har alla lite olika siffror. Seth och jag hade 8 bläsänder i Björns flock, och jag hade ytterligare en i norra sjön. Sven såg visst 12. Seth var ensam om att rapportera salskrake och
Björn småskrake. Och sådana mindre skillnader finns för alla arter i sjön. Varfågel i Lärkesholm.
Namn: Patric
Datum: 2 november 2008
Text: Koll i Värsjön, Seths båtställe. Ett 50-tal storskrakar fiskade ute på, antagligen fanns betydligt fler. Ca 50 brunänder, 4 vigg, 10-tal knipor, 2 salskrakar, 6 skäggdoppingar, ca 10
skarvar, minst 2 hägrar, låtande spillkråka. Gärdsmygar knattrade, korpar ropade. Rolig
obs av en vitbandad ekorrsvans nära Knättesholm. Hade ett brett (5-8 cm) vitt band som
dock inte gick ända ut till svanstippen! Såg däremot ingen varfågel denna eftermiddag.
Namn: Janne, Eva
Datum: 6 november 2008
Text: En morkulla kom ut från skogen och flög framför bilen en bit längs skogsvägen i Ringarp
när jag var på väg till jobbet i morse.
Namn: Eva
Datum: 7 november 2008
Text: 5 tranor drog förbi här vid 8-tiden mot söder.
Namn: Lennart o Margit

Datum: 8 november 2008
Text: Extra påminnelse om önskan av villiga armar vid arbetet uppe i Spångabygget, att bära
bort uppsågade träd, att klippa bort buskuppslag. Ta gärna med fika, stövlar, handskar och
busksax. Vi börjar 09.00 och kämpar på 2-3 timmar.
Namn: Bengt & Janne
Datum: 8 november 2008
Text: Varfågeln behåller sin plats på tråden i Ljungaskog liksom tornfalken. Även en glada visade sig plus en ormvråk. 20-tal gulsparvar i rishögen, lika många starar tillsamman med
kråkor och kajor. Sedan vid Flinka sjö hade jag 15 arter, bl. a. en ung storskarv och två
krickor.
Namn: Lennart
Datum: 8 november 2008
Text: Skådning i Värsjön. Spaning ifrån den delen av stranden som tillhör Hässleholms kommun, samt vid från Osbäcken. Dimmigt och ganska svårskådat, men mycket fågel i sjön.
Brunand:49, Sångsvan:3, Knölsvan:3, Alfågel:2 honor, Knipa: c:a 20, Kricka:1, Vigg :c:a
25, Storskrake :c:a 120, Salskrake:3 honf., Gråhäger: 1.
Namn: Sven Gustafsson, Johan Falk
Datum: 8 november 2008
Text: Stormfällda, fallande tallar och björkar bars bort från Spångabyggets äng, liksom de spretiga grenverken. Den danske markägaren fick tallknubbar hemkörda. Härligt väder, trevlig
jobbarsamvaro mötte de fyra grovarbetarna. Fika vid källbäcken. Återstår gör arbetet med
att knipsa, hugga ner lövuppslag! Vi ses då.
Namn: ÖN-arbete
Datum: 8-9 november 2008
Text: Vid Värsjön båda dagarna. Missade alfågel och svanar, men var inte i norra delen på lördagen. Idag minst 200 storskrakar, minst 15 storskarvar, 7 skäggdoppingar, 54 brunänder.
Igår en varfågel på ett hygge mellan Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult. En flock med
minst 100 gråsiskor och några starar och rödvingetrastar i björktrastflock i Sönder Össjö.
Namn: Patric
Datum: 11 november 2008
Text: Värsjöbesök på förmiddagen i ett förfärligt väder, ihållande regn!! Följande kunde bestämmas i vädret med dålig sikt. Ca 230 storskrakar, en salskrake hanne, 30 brunänder
varav 5 honor, 20 vigg, ca 20 knipor, 3 skäggdoppingar, en troligen 2K havstrut.
Namn: Björn
Datum: 13 november 2008
Text: Ett 30-tal sidensvansar ringde i sina klockor, landade i ett fristående träd uppe vid Jutagården i Harbäckshult, hos Göte och Eva Nilsson.
Namn: Perry, Janne
Datum: 16 november 2008
Text: Var vid orrkojan för att låna hem loggboken. Blåsigt och regnigt och lite kallt, men ändå
rätt härligt. En blå kärrhökshona drog fram lite vingligt i blåsten.
Namn: Patric

Datum: 20 november 2008
Text: Att åka till Värsjön i november utan vantar när det blåser från NV är dumt. Det gjorde jag
idag, vilket var kallt om fingrarna. I alla fall, 4 salskrakar varav 3 hannar, en skäggdopping, ca 20 brunänder varav en hona, ca 30 vigg, 4 storskarvar, ett 20-tal storskrakar sågs.
Nedan Ringkulla Gård gav kråkorna hals när jag gående passerade där, anledningen var
en lågt flygande duvhök, som drog åt Pierre Hectors-hållet in i skogen på Ringåsens sluttning.
Namn: Björn
Datum: 21 november 2008
Text: 7 sångsvanar drog mot söder i snötjocka på morgonen här hemma.
Namn: Lennart
Datum: 21 november 2008
Text: En "frusen", sent kvarblivande trana ropade typiskt över mitt huvud -utan att jag kunde få
se den pga. vägkantande träd. I Östra Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 23 november 2008
Text: En steglits visade sig vid mitt fågelbord, hemma i Åsljunga. Stilig bekantskap!
Namn: Christer Sandén (gm JJ)
Datum: 26 november 2008
Text: Verner Jönsson med fru i Eket har i bortåt två veckor haft en mycket vitaktig sparvstor
fågel vid sina fågelbord; tillsammans med mesar, finkar etc. Något svart har dock funnits
på vingen, något grått på hjässa...Lite ofullständig beskrivning. Kanske en fågel med albinoartad teckning? När jag blev inviterad på kaffe och fågeltitt ville den dock inte visa upp
sig, närvara alls. I det regniga förmiddagsvädret fanns dock talgoxe, blåmes, grönfink (20tal), några bofinkar, någon pilfink och gråsparv, nötväcka, koltrast, kaja, skata. För några
decennier sen hade en varfågel förolyckats bland husen.
Namn: Janne
Datum: 27 november 2008
Text: Koll nere i Smörmyr. Ganska fågeltomt, nötskrika, korp, grönsiska. Betesmarken intill
mossvägen har dessbättre varit betad denna sommar. Orrarna brukar ju ofta hålla till och
plocka här.
Namn: Janne
Datum: 29 november 2008
Text: En sällsynt liten krabat, en sparvuggla, visade sig här på gamla hallandsvägen ett par
gånger idag. Först vid 11-tiden då det blev ett intensivt tjattrande bland mesar och nötväckor. Det tog en stund innan jag uppfattade vad som var på färde. Vid 15-tiden varnade
nötväckor igen bland våra träd och där var ugglan fokuserad på en av holkarna. I skymningen tre kvart senare var det ett ljudligt hallåande bland koltrastarna.
Namn: Lennart
Datum: 30 november 2008
Text: Denna stilla, molniga söndagsförmiddag vandrade 13 personer runt i mossiga, skogiga,
sjöiga marker kring byarna Krångelbygget och Porkenahult (delar av). Tjäderns spillningskorvar hittades i en myrkant. På åsarna växte blåbär och lingon. Vi hittade "källarrester” efter en f.d. bostad. Men vi hittade däremot nästan inte tillbaks ut från denna fasci-

nerande Svinabromyr... Dock, dock. Åter till civilisationen intogs fikat vid Svarta sjöns
strand. Ett mindre gäng gråsiskor hördes, några stjärtmesar, en svagt sjungande blåmes.
Vi avslutade med att gå runt på Vita sjöns norra sida. En gröngöling hördes, en spillkråka,
korp. Ett glatt gäng som till synes hämtade sig ganska snabbt från sin vilsna bortkommenheten.
Namn: ÖN-exkursion (JJ, ansvarig orienterare)
Datum: 1 december 2008
Text: Efter förra veckans kyla med ganska mycket isläggning i Värsjön försvann många av simfåglarna från lokalen. Sjön nu helt öppen igen och några fåglar var på "plats". Två storskarvar, 9 vigg, en skäggdopping, 2 salskrakhannar, 20 storskrakar, ca 20 knipor. I Lärkesholmssjön, 127 gräsänder, 4 grågäss och en förbiflygande sparvhök.
Namn: Björn
Datum: 3 december 2008
Text: 20-tal gäss drog österut över Hjälmsjön. Troligen var det grågäss. 1 korp på hygget spanade av sin omgivning från ett torrträd. I senare delen av november har några mindre
bergfinksflockar gästat fågelbordet. Upp till 30-talet ex.
Namn: Janne
Datum: 4 december 2008
Text: Sidensvans, 1 ex i Eket.
Namn: Björn
Datum: 5 december 2008
Text: En Gråhäger 1k provfiskade i Ejderndiket med magert resultat. Den var ganska oskygg
och kunde observeras en lång stund på 10 meters håll.
Namn: Kjell
Datum: 6 december 2008
Text: Satt på vildsvinspass i 3 timmar på Linhultet intill ett hygge, allt som ofta kom där en
Varfågel satte sig på toppen av en torraka, hände par gånger att den dök till marken efter
nått byte
Namn: John Olandersson
Datum: 7 december 2008
Text: Värsjön. Brunand 12 ex varav en hona, 18 vigg, en skäggdopping, ca 70 storskrakar, 3
salskrakar varav 2 hannar, 3 storskarvar, några överflygande gråsiskor, korp i skyn, en
spillkråka vid Värsjönäs, en ormvråk. Knipor, ett antal i sjön. I Lärkesholmssjön 220
gräsänder, en kniphanne.
Namn: Björn
Datum: 7 december 2008
Text: Jag möttes av en mindre hackspett vid Flinkatornet idag. 8 grågäss i sjön och 20-tal gräsänder. En glada i Grytåsa och en i Havabygget samt ormvråk på flera platser.
Namn: Lennart
Datum: 11 december 2008
Text: Ett 20-tal personer bokade denna kväll in sig i Utbildningscentrums stora sal. Perry, Pär,
Lennart och Janne bjöd på en stor, blandad kompott med bilder från nära och fjärran land.

Örkelljunga, Danmark, Island och Kebnekajses sydtopp. Så timman blev sen innan projektorn slocknat och vi asfaltsbarn åter kunde träda ut i "verkligheten".
Namn: ÖN-evenemang
Datum: 12 december 2008
Text: 30-tal björktrastar vid äppelträd i Ö Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 13 december 2008
Text: Åkte till Värsjön denna lite vintriga lördag med en temp. lite under noll. Sjön täckt med
en tunn is till 40%, spridd över hela sjön. Mycket av fåglarna har nu lämnat sjön verkar
det som. Storskrake 12 ex, knipa 7 ex. en överflygande ormvråk, ett meståg passerade mig
där det ingick 20 stjärtmesar, som inte var helt skygga för mig.
Namn: Björn
Datum: 14 december 2008
Text: Inget Simrishamn idag heller, så det fick bli en kortvända till Värsjön igen. Snö och is
borta. Lite fågel i sjön i alla fall. Storskrakar 20 ex, 2 vigg, 20 knipor, 3 salskrakar varav
en hanne. I Jälla sjö minst 4 sångsvanar, varav 2 ad och minst 2 1K. Kan detta månne vara
en häckning av sångsvan i sommar i Jälla sjö? Inga andra sångsvanar har ju synts till i
höst!
Namn: Björn
Datum: 15 december 2008
Text: Sidensvans, 20 ex förbiflygande vid Södergården.
Namn: Björn
Datum: 20 december 2008
Text: Kollade idag av Pinnån genom Bruketområdet efter strömstare och 1 ex. kunde jag hitta.
Ute i Hjälmsjön låg ca 125 gräsänder i spridda flockar och en storskrake dök efter föda i
mammas vik.
Namn: Lennart
Datum: 20 december 2008
Text: Det var inte skrake, utan skarv som obsades i mammas vik.
Namn: Lennart
Datum: 21 december 2008
Text: Min vanliga koll av Värsjön fr. Sjöholma. En vigghanne, en storskarv, 3 brunänder, samtliga hannar, 25 storskrakar, 3 salskrakar varav en hanne, 15 knipor. Gick sedan en tur runt
och över Svinabromyren. Inget spec. i fågelväg. En gärdsmyg, svartmes, överflygande
gråsiskor, kungsfågel, korp, nötskrikor.
Namn: Björn
Datum: 21 december 2008
Text: Värsjön: 1 ex Sparvuggla och 1 ex strömstare! Och lite annat smått och gott.
Namn: Seth Nilsson

Datum: 25 december 2008
Text: Gick runt Storsjön i Lärkesholm och där låg ca 230 gräsänder. I övrigt stjärtmes, gråsiskor, koltrast men annars rätt tyst. Tog en liten runda uppom Skogen igår och där satt ca 30
tamduvor tätt packade på en elkabel plus några på ett ladugårdstak.
Namn: Lennart
Datum: 25 december 2008
Text: Varfågel, 1 ex i Ljungaskog. Sångsvan, 2 ex i Sånestorp, i damm mot Ramnekärr.
Namn: Björn
Datum: 25 december 2008
Text: Ett dussintal sidensvansar sågs och hördes från Kv Ejdern.
Namn: Zigge
Datum: 25 december 2008
Text: Vandring i vildmarkslik miljö i Stensmyrstrakten! Ganska stillsamt, nedblåsta, kvarliggande träd, myrmark, fastmarksöar. En skymt av en tjädertupp noterades av ett vaket öga,
den färska spillningen, inkluderande blindtarmstömning, bekräftade obsen. Annars fågeltomt -korp som låtade, nötskrika, förbiflygande gråsiska, kungsfågelpip. Vildsvinsspår,
rådjur. Och kvarlämnade grova älghår ute vid gylen. Nattgammal is.
Namn: Eva, Janne
Datum: 26 december 2008
Text: Bortemot 250 jullediga personer äntrade båten i Torekov vid 10tiden. Från Örkelljungatrakten hade sex personer tillstött. Vindstilla, något molnigt. Vandring i markerna mot fyren till. Fika på en klippa. Sälar, ormvråk, sillgrissla, toppskarv, ejdrar, steglits mm. En
avkopplande vistelse i sommarparadiset Väderön. Hemfärd ca 13.20.
Namn: ÖN-exkursion (gm Eva)
Datum: 28 december 2008
Text: Promenad i skogarna vid Smedhult. Ca 20 kungsfåglar, 10 stjärtmesar, 1 korp, 2 talltitor,
1 st. hackspett...Tyst årstid.
Namn: Seth Nilsson
Datum: 28 december 2008
Text: Några fladdermusnoteringar från jordkällare i trakten i samband med att Gunnar Larsson,
Arlöv och Jörgen Fromark, Malmö gjorde besök. I Snäckebotorp hittades långörad fladdermus och mustaschfladdermus. I Ekholm hittades två långörade och en vattenfladdermus. Nils Rosenlund respektive Janne Johansson "sekunderade".

