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Datum: 1 januari 2009
Text: Jag tog mej till Värsjön denna första dag på året. Där var bara någon procent öppet vatten. En enda storskrake vid badplatsen och den var borta efter ett tag. När
jag kom till Sjöholmaviken låg där en hona, så det kan vara samma som jag såg
tidigare. I övrigt 16 knipor, ca 25 gräsänder, 1 grågås och 27 förbiflygande korpar. På hemväg kollade jag Jälla sjö och där låg 16 sångsvanar.
Namn: Lennart
Datum: 1 januari 2009
Text: På väg till Värsjön stannade jag till vid Lärkesholmssjön, som nästan var helt
täckt av is, bara tillflödet från Vångamöllebäcken gjorde att det fanns lite öppet
vatten där. Cirka 80 gräsänder där, en ormvråk i ekskogen. Detta isläge gjorde att
jag skippade Värsjön, som då bör vara nästan helt täckt av is var min tanke. Istället åkte jag till en känd tjäderlokal och gick en dryg timme där utan att få någon
kontakt med någon fågel. Dock sträckte 27 sångsvanar över med riktning söder.
Hjelmsjön var inte helt fri från is även om större delen var öppen. Mycket gräsänder, hela 550 ex, en storskarv.
Namn: Björn
Datum: 1 januari 2009
Text: Mindre hackspett gränsen till Halland vid Storesjö. Vi hade hoppats att få se några Sångsvanar men där av inte. Några Kungsfåglar snirklade runt i granskogen.
Namn: Kurt Arne o Elsie Sönderössjö
Datum: 3 januari 2009
Text: Skyndade mej ut på cykeltur runt Flinka/Grytåsa innan snön kom. Noterade flera
för året nya arter t.ex. domherre, svartmes, gröngöling, grönfink, björktrast, varfågel med byte i näbben, samt större hackspett hemma vid fågelbordet. Angående
varfågel, gick Margit och jag igår från Möllers skog ner till Björkliden, där vi
blev varse ett skarpt läte som antingen kom från en varfågel som satte sig i en
trädtopp, eller den fågel som var förföljd. Den senare kunde vi inte identifiera.
Och varfågeln var i sitt revir i Ljungaskog som vanligt idag.
Namn: Lennart
Datum: 4 januari
Text: Gick min vinterfågelräkning Flinka sjö runt, kallad "Flinkasjörutten", med 20
punkter, och då räkna alla fåglar under 5 min. man ser och hör. Totalt blev det 24
arter, och resultatet är väl ungefär ett medeltal vad gäller antalet arter. Antalet individer var emellertid inte högt. Värt att notera en varfågel i Västra Flinka, 18
ringduvor i Ekholm, gärdsmygar på tre punkter, en storskarV i Pinnån, Grytåsa.
En förbiflygande glada i Ekholm. Mellan två stopp hade jag en spillkråka i Västra Flinka.
Namn: Björn
Datum: 10 januari 2009
Text: Cyklade en något halkig runda kring hemmaområdet. 11 tamduvor och 1 pilfink i
Skogen, 19 ringduvor och en obestämbar trast vid Hjälmsjöstrand, 1 strömstare
och 2 trädkrypare på Bruketområdet. Visst är det skönt att komma ut även en grådisig dag!!

Namn: Lennart
Datum: 11 januari 2009
Text: Vandring med ögat inställt på skilda spår i naturen. Vi gick i Möllers skog. 8 personer. Hackspettens uthackade hål, den plundrade myrstacken, de avbetade veketågstuvorna, liksom betade blåbärsris. Ett påtagligt spår från istidens dagar är
åsarnas framslingrande uppenbarelse. Vi letade utterspillning under E4-ans bro
över Pinnån - med föga resultat. Efter fikat vid Flinkabäcken sökte vi oss tillbaks... efter det att klockpyrolablad och kambräkenplantor kryssats och revlummerns sporsamlingar studerats.
Namn: ÖN-exkursion
Datum: 12 januari 2009
Text: En kraftig duns i fönsterrutan får mig att rycka till! Går in i datarummet och tittar
ut, tittar ner. Men någon förmodad mes låg inte där på marken. Nej, där låg en
varfågel!! I lite däckade rörelser, krampaktiga vaknar den till, försöker ta till
vingarna. Det blir lite vingligt, men det bär nästan... Försvinner ner för backen,
bland bokstammarna och bort från min insyn. Oväntad grannskap. Hoppas det
slutade lyckligt.
Namn: Janne
Datum: 16 januari 2009
Text: En eftermiddagsvandring uppe i Krångelbygget, Svinabromyren. Helt stilla, lyhört. Motorvägen hördes på håll. I övrigt blev det en ganska ljudtyst vandring,
mest hördes kungsfåglars pipande läten. Någon gång nötväcka, större hackspett.
Och vid slutet en dominant korp som ropade över sitt revir. Rovor gnagätna på
foderplats av vildsvin, på smååsar. Uppbökningar på flertal håll. Fina, vita "utfrysningar" av fuktighet inifrån torkade grenar. Är det bakterier som förändrat
fryspunkten? Vid en drågkant lade jag handen på avbruten mindre trädstam.
Kändes mjukt. En blick ner avslöjade en upphängd sork under min hand. En uggla, en vråk eller kanske en varfågel som övergett sin fångst? Någon spillning efter
tjäder kunde tyvärr inte hittas. Lätt förbigå. Ingen skogsfågel som brakande flög
upp.
Namn: Janne
Datum: 15 januari 2009
Text: En eller två forsärlor har hållit sig kvar vid Gelitas anläggning utmed Pinnån
denna vinter. Jag såg den där idag, när jag jobbade, på bara några meters avstånd!
Namn: Mattias Karlsson
Datum: 18 januari 2009
Text: Tog mig ner cyklandes till Smörmyr och orrkojan, som nog bör få taket omlagt
innevarande år, plus att en del småträd/buskar bör tagas bort framför kojan.
Mycket tyst i markerna. Dock en orre som skrämdes upp från ett dike nedan Tore
Nilssons. En vacker räv sågs också i skogen intill brytningsplatsen. Ett meståg i
Ö. Flinka innehållande bland annat ett antal stjärtmesar.
Namn: Björn
Datum: 19 januari 2009
Text: Vandring i det snarstundande naturreservatet vid Pinnån. Skönt väder. Den bäste
sångaren vid ån denna timma var faktiskt den svartbrunvita strömstaren. Olikartade småläten. Höll på flera minuter vid Pågarnas badställe. Troligen bara en fågel. Längre fram bland öarna sjöng en blåmes sin svirrande låt.

Namn: Janne
Datum: 20 januari 2009
Text: Jag tog en kvällsrunda på cykel för att lyssna in ”Victorias” kattuggla i Håleryd,
men där hördes ingen. Redan när jag kom till svarveriet hoade först en nära husen
och strax svarade en andra längre bort.
Namn: Lennart
Datum: 21 januari 2009
Text: En hundrastvandring på sen em längs Pinnån, en strömstare sittandes på den sedan länge kända stenen ganska nära "Smens f. d. stuga". På förmiddagen 8 grågäss som strävade norrut!
Namn: Björn
Datum: 21 januari 2009
Text: Hemma på Traststigen noterades 7 steglitser i förra veckan. Tjusigt.
Namn: Margareta Lönn (gm Christer/Janne)
Datum: 23 januari 2009
Text: Stor kråkkonferens på Hjälmsjöns is timmen innan skymningen... uppskattningsvis 7-800 kråkor!
Namn: Janne
Datum: 25 januari 2009
Text: Denna milda, nästan vindstilla dag var det långtur till Fyledalen norr om Ystad.
En varfågel passerades intill vägkorset mellan gamla och nya 24:an innan Bälinge. Ett stort sedvanligt sångsvangäng gick på åkrarna vid Hörlinge gård. Via
Hörby, Höör, Sjöbo kom vi så "snart" ner till dalgången kring Fyleån. Vi bestämde oss för en längre promenad på 2,5-3 timmar längs åns bägge sidor. Alridåer,
björk, pilar. Lövdungar, bok. Ännu fanns isbildning kvar på sina håll. En fiskare
hade fått upp en havsöring. Det blev en härlig vandring. sammanlagt såg vi 25-30
utspridda, vinglande, snirklande glador i luften. Ett gräsandsgäng. Smattrande
gärdsmygar som småsjöng, rödhake, nötväcka, blåmes, talgoxe. På östra sidan
kom vi i kanten av naturreservatet vid Benestad backar. Kalkrikt, sommartid
blomrikt. Vildsvinsbökningarna var milt talat frekventa mest överallt i dessa välbetade gräsmarker. Plötsligt kommer två fågelsilhuetter snett mot oss. En småfågel, kanske fink tätt följd av en mer långsträckt historia. En mathungrig varfågel!
Vi följer dem i kikarna bort mot slånsnåren, men ser inte hur bataljen slutar. Vi
gick så norrut, en meandrande åfåra. Ett gäng på ca 100 grönsiskor i tät flock.
Bland gladorna dök några vråkar, korpar, kråkor, kajor upp. Någon örn fick vi
däremot inte se i det våraktiga vädret, även om en snabbt försvinnande silhuett
kunde tala i denna riktning. Hemfärden gick över Linderödsåsens småmarker.
Björn hade utlovat blå kärrhökhanne, men bjöd enbart på fuktdimmiga kulisser.
Exkursionsledare som han var.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 28 januari 2009
Text: Hörde i morse, när jag satt mej på cykeln, en entonig visselton som inte var domherre och inte nötväcka. Stannade till och tänkte på sparvuggla, men hade inte tid
att obsa vidare. När jag hemkommen på em. satt och väntade på maten sade Margit. "Idag måste sparvugglan ha varit här. Jag hörde den först tydligt och sedan
längre iväg. Sedan gick jag in och kollade fågelskivan och det kan inte ha varit
någon annan".

Namn: Lennart o Margit
Datum: 29 januari 2009
Text: En varfågel syntes i trädgården i Fasalt. Liksom domherrar, gulsparv, notväckare,
svartmes, rödhake, koltrast blåmes och talgoxar.
Namn: Vivi Jensen
Datum: 28 och 31 januari 2009
Text: Sydskåningarna Jörgen Fromark och P G Larsson har kollat bortåt 30 jordkällare
i Örkelljunga kommun i jakt på fladdermöss. Sådana hittades i knappt 20-talet
källare och sammanlagt fann man 59 fladdermusindivider. Det var enbart långörade och nordiska fladdermöss som fanns i våra jordkällare, varvid långörad
fladdermus var ca 5 ggr vanligare än den nordiska. En artikel om jordkällarspaningen kommer förhoppningsvis att publiceras i ett kommande Alcedonummer.
Namn: Fromark/Larsson (gm Janne)
Datum: 2 februari 2009
Text: Kan här passa på att påminna om 4:ornas morgonstund vid Lärkesholmssjön redan är bestämd till Datum:. Ni som brukar vara exkursionsledare / lärare / undervisare i natur, kan ju redan nu planera in detta Datum: i er almanacka. Den 5 juni,
vilket är en fredag.
Namn: Björn
Datum: 3 februari 2009
Text: ÖN:s årsmöte avlöpte denna kväll i Utbildningscentrums lokaler. Patric svingade
försiktigt klubban, Björn bistod med uppgifter kring föreningens ekonomi, Eva
fanns vid pennan. Ett 20-tal personer hade slutit upp och alla fick de, efter årsmötet, sig till livs Svedalabon Sven Nilssons fågelrika filmer med kungsfiskare,
rördrom, brushane mm.
Namn: ÖN-årsmöte (JJ)
Datum: 7 februari 2009
Text: Idag har jag varit och kollat de gamla holkarna i Flinka. Några var nerrivna av de
betande djuren, eftersom stängslen har utökats förra året. 19 småfågelholkar var
OK plus 4 starholkar, uggleholken och knipholken. Serien har tidigare omfattat
50 holkar, så det behöver snickras duktigt om den skal bli fulltalig igen. Min fika
intog jag i tornet och då hade jag framför mej 2 sångsvanar och 5 gräsänder i en
isfri del av sjön.
Namn: Lennart
Datum: 12 februari 2009
Text: Cirkeln om kulturlandskapet och dess växter och fåglar startade denna kväll.
Glädjande 20-talet deltagare.
Namn: Björn, Patric, Zigge, Janne
Datum: 14 februari 2009
Text: Förkoll nere i orrmarkerna i Smörmyr. En fantastiskt härlig förmiddag, helsol,
stilla. Ute på orrarenan fanns tydliga spår efter morgonens orrtuppar i den vita
snön. Omöjligt säga hur många individer. Viss spelaktivitet. I övrigt: däggdjursspår, korp, kråkor, nötskrika, mesar, grönsiska och den genomträngande melodin
från hemglassbilen nere i Hjälmsjö. Hoppas vi ses nästa helg på exkursionen hit
ner!
Namn: Janne

Datum: 15 februari 2009
Text: En cykeltur i vinterskrud är inte fel, även om det är lite halt på småvägarna. Inte
är det mycket fåglar som ses, men när jag var på väg mellan Lillgården och Kyrkolycke, uppmärksammade jag en extra stor "knopp" i en grantopp. Det visade
sig vara en Sparvuggla omgiven av en del mobbande mesar och andra.
Namn: Lennart
Datum: 16 februari 2009
Text: Långpromenad Lönnsjöholm, Karsatorp, Skrikamyren, Porkenahult. Vad mycket
spår efter däggdjur, särskilt älg! Sparsamt med fågel, men stötte upp en tjädertupp. Korp och spillkråka. Bara svarta fåglar alltså.
Namn: Patric
Datum: 19 februari 2009
Text: Ny långpromenad, nu Lönnsjöholm, Krångelbygget, Höjaholm, Vemmentorp.
Inte mycket fåglar, men noterbart var att i en flock med ca 15 stjärtmesar fanns
en individ helt utan stjärtfjädrar. Jobbade på med födosökandet som de andra.
Såg lustigt ut. Talltita, domherre, kungsfågel och en ormvråk. Sedan var det nog
inget mer...
Namn: Patric & Bo
Datum: 22 februari 2009
Text: Vintrig exkursion till Smörmyrområdet. Sex naturveteraner med pjäxor och stövlar, vinterkläder och fikaryggsäck. Ganska blöt, tung snö hade kommit över natten och spätt på det gamla snölagret. Därför fick vi färska spår efter däggdjur och
fåglar. Älg, rådjur, hare, vildsvin. Stora hägerstämplar vid mossdiket, varit nere
och letat groddjur kan man tro. Och ute på arenan hade morgonorrarna mutat sina
revir, spårräckor på skilda håll, enstaka spillning. Som vanligt var det mest tyst i
mossmarkerna en förmiddag som denna. En korp flög förbi. Och med hjälp av
Patrics snabba öga inhämtades en varfågel som slog sig ner i en trädtopp. Ljudmässigt var det först någon kungsfågel som med sina lockläten höll till högt upp
på frekvensskalan. Svartmes. Och därefter demonstrerade talltitan både sina kontakt-, varningsläten och under en kortare tid sin vemodiga sångstrof. En skön,
frisk, något småkämpig vandring tur-retur Smörmyrmossen.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 23 februari 2009
Text: Stare 1 ex Harbäckshult.
Namn: Zaga K
Datum: 28 februari 2009
Text: Ett par timmars vistelse nere i mossmarker kring Fluge sjö. Ett par korpar, grönsiska, kungsfåglar. Lite älgspår, ganska mycket vildsvinsspår. Och så ramlade
Eva över spillning från tjäderhöna. Fanns under ett flertal tallar. "Blindtarmstömningar" tydde på att det inte var så gamla spillningskorvar. Roligt! Men själva fågel fick vi inte se.
Namn: Eva, Janne
Datum: 28 februari 2009
Text: 8 tofsvipor och 3 starar i Höjaholm. 7 förbiflygande tofsvipor vid Flygfältet i
Skånes Fagerhult.
Namn: Patric

Datum: 28 februari 2009
Text: Gick Långalts myr / Karsatorp / Lönsjöholm i sakta mak. Inget spec. i fågelväg.
Större hackspett som trummade, överflygande domherrar, mesar som nu är lite
mer ljudliga, gärdsmyg, grönfinkar i Lönsjöholm, där också ca 30 kanadagäss
kom dragandes. Nytt, en ankommen stare i Skogen.
Namn: Björn
Datum: 27 februari 2009
Text: Åkte föresten också på jakt efter ugglor denna fredagskväll. I Slättsjö-, Värsjö- o
Lärkesholmsområdet. Resultatet blev noll ugglor.
Namn: Björn
Datum: 21 och 22 februari 2009
Text: Roliga obsar av utter i vår grannkommun Klippan, vidareförmedlade från Klipppanbygdens Naturs hemsida: "Observation av spårstämplar, språngspår och spillning av utter. Den 21/2 längs Bäljane å vid Hamburg (Vedby f:g). Den 22/2 längs
Smålarpsån (vid bron längs Bjärsgårdsvägen)."
Namn: Kjell Wahlström (JJ kopierat)
Datum: 1 mars 2009
Text: En 3,5 timmars vandring i myrmarkerna i södra delen av Flåssmyr. Småtraskande, ett antal äldre diken att ta sig över, långsamt tempo, dubbla fikor. Motorvägen
nås i väster. Tuvullen var på sina håll i startgroparna. Mattlummern fin på en
skogsväg. Fjolårsstänglar av myrlilja syntes i mångtal. Några fina moränkullar
Tjädertuppspillning under ganska groV tall, förhållandevis ung. Tjäderhönespillning en bit därifrån, av äldre Datum:. Inga uppflygande fåglar! Sång från svartmes, talgoxe, talltita, grönfink. Kungsfågelläten. Nyfikna korpar. Spår efter älg,
rådjur, vildsvin, grävling (helt färsk).
Namn: Janne, Eva
Datum: 1 mars 2009
Text: Också jag var ute och vandrade i mossmarker, skogsmarker, men på andra sidan
E4:an. Uppflygande tjädertupp, korp, sjungande mesar.
Namn: Patric
Datum: ca 1 mars 2009
Text: I samband med en åtel uppe i Tockarp visade sig en mäktig örn! Det var en havsörn. Obsen gjordes alltså för bortåt tre veckor sen.
Namn: Gunne Johansson (gm JJ)
Datum: 3 mars 2009
Text: Jag lyssnade i dag till 8 st sjungande starar nere vid Grytåsa. Kom cyklande från
ramnekärrshållet, där en flitig spillkråka hade glatt mej en stund. Söder om Unossons hörde jag något som kan ha varit tranor och Margit hade hört förbiflygande
här hemma.
Namn: Lennart
Datum: 3 mars 2009
Text: Sidensvans, 35 ex vid gamla biografen.
Namn: Björn
Datum: 5 mars 2009
Text: Alla holkarna i Ö. Ringarp kollade och rensade, fem nya behövs.

Namn: Björn
Datum: 4 mars 2009
Text: Ett femtontal sångsvanar flög lågt över Hjälmsjöns is.
Namn: Janne
Datum: 6 mars 2009
Text: Idag var det min tur att få se och höra flocken med sidensvansar borta på vångenområdet. Jag var på väg för att kolla om tranorna kommit till Flinka, men de
syntes inte till. Däremot stod 2 tofsvipor och 2 starar hukande i snålblåsten nere
vid Flinkagården. Ett måste är ju att kolla sjön också, där det låg 9 storskrakar
och 24 gräsänder i det nästan isfria vattnet. Framme vid Grytåsa obsades 1 glada
och intill Pinnån gick en ensam råka och letade mat. 3 ormvråkar i Ljungaskog.
Namn: Lennart
Datum: 5 mars 2009
Text: Holkspikningen i Åsljunga lockade glädjande nog 11 personer. Vi skruvade, sågade, pratade, spikade, borrade och fikade. Fyra uggleholkar blev färdiga liksom
9 mesholkar och lika många starholkar. Tillverkningen gjordes av material från
tidigare års tillverkningar. Tack allihopa. Till hösten blir det masstillverkning av
mesholkar, då alla åter är välkomna.
Namn: Björn
Datum: 7 mars 2009
Text: Vi gick idag förbi Sven-Eriks i Västra Ringarp ner till Smörmyr. På hans mark
stötte vi upp 2 orrar. Ner på myren var det helt lugnt och där hade varit grävmaskin och rensat diken delvis. Nötskrikor, ormvråk och trädkrypare under returpromenaden.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 8 mars 2009
Text: Den isfria viken uppe i Spånghörnan av Hjälmsjön:85-tal knipor (både hanar och
honor), 9 storskrakar (5 hanar), några gräsänder, 2 storskarvar.
Namn: Eva, Janne
Datum: 8 mars 2009
Text: Hjelmsjön, nu öppen från Ö. Spång ner och runt grundet. En del simfågel i grådasket. Hela 33 gravänder, 5 salskrakar var av 2 hannar, 17 krickor, 7 storskrakar
o över 100 gräsänder. Igår sågs de första? gråtrutarna hos oss, 6 ex då. några ex
även idag. igår även 2 hägrar, 2 storskarvar, en storskrake.
Namn: Björn
Datum: 8 mars 2009
Text: Antalet gravänder i Hjelmsjön var 39. Jag var och kollade dem igen när det slutat
regna.
Namn: Björn
Datum: 8 mars 2009
Text: Kul att höra tranorna sträcka! kom hem nu vid 5 tiden, och av kören att döma var
dom rätt många!! Kunde alltså inte se dom ibland molnen.
Namn: Mattias Lindström

Datum: 8 mars 2009
Text: Eftermiddagen ägnade jag åt cykling till Vemmentorpasjön för att kolla läget.
Endast en liten yta vid "Pallen" var isfri och där låg endast gräsänder. Men på väg
dit såg och hörde jag 2 sånglärkor och en flock grå- och grönsiskor. Senare fick
jag SMS från Björn om obsar på Hjälmsjön och ditkommen räknade jag in 39
gravänder, ca 15 krickor, 20 knipor, 5 salskrakar (2hanar), storskrakpar, 1 småskrake, 2 sångsvanar.
Namn: Lennart
Datum: 9 mars 2009
Text: Två trädlärkor flög förbi nere vid skroten i Västra Ringarp. 22 grågäss gjorde
detsamma. Kråkor och 10-tal starar letade mat.
Namn: Janne
Datum: 9 mars 2009
Text: En strömstare kvar vid "pågarnas badställe" i Pinnån. Knappt tiotalet sångsvanar.
Namn: Zigge, Janne, Sturesson
Datum: 9 mars 2009
Text: Koll i Hjälmsjön, dess öppna ytor, dess istäckta: 26 sångsvanar, 2 knölsvanar, ca
25 storskrakar (ngt fler honor)), ca 15 knipor (flest hanar), 1 salskrake (hane).
Gråtrutar sågs innan idag.
Namn: Janne
Datum: 10 mars 2009
Text: Koll i Hjälmsjön. Stora, större delar isfria. Förutom ett knappt tiotal storskrakar
och knipor sågs 1 viggpar och 2 skäggdoppingar i vinterskrud.
Namn: Janne
Datum: 11 mars 2009
Text: Västra Spång. 21 sidensvansar i en av mina björkar på tomten.
Namn: Pia Boiardt
Datum: 11 mars 2009
Text: Inte mindre än 60-70 trädlärkor rastade i Grytåsa. De flög lite fram och tillbaka
under härligt muntert visslande och lockande. Även en del sävsparv, björktrast,
stare. 2 glador. Varfågeln på sin tråd i Ljungaskog.
Namn: Patric
Datum: 11 mars 2009
Text: Är det kanske en anmärkningsvärd observation? Jag gjorde en sökning i Svalan
på > 50 trädlärkor och fick då bara träffar på sträckande fåglar som huvudsakligen räknats från Falsterbonäset. Vanligen är det väl då en sammanlagd siffra på
hur många som sträckt under dagen. Nåja, 60-70 ex i kommunen är nog aningen
udda. Lyckades aldrig räkna dem exakt, men minst 60 ex, inte omöjligt att det
t.o.m. var lite fler än 70 ex.
Namn: Patric
Datum: januari / februari 2009
Text: Observation av en ung kungsörn gjordes vid vildsvinsåtel på Lärkesholm någon
gång i början av året.
Namn: Arne Wester (gm JJ)

Datum: 12 mars 2009
Text: Trädlärksflocken kvar på eftermiddagen. 70-80 ex. Försökte fotografera dem.
Även 5 sånglärkor, liten bofinksflock, några sävsparvar, 2 skogsduvor, 1 glada
och 5 str tranor. Varfågeln på sin tråd förstås.
Namn: Patric
Datum: 8 mars 2009
Text: Ingrid Svensson såg och hörde starar i Åsljunga, ett riktigt vårtecken.
Namn: Genom Josefin S
Datum: 12 mars 2009
Text: Cirkeln kring kulturlandskapet genomförde i kväll sin tredje innesittning. Hitintills har vi varit minst 20 deltagare varje gång. Framförallt blev det en djupdykning ner i floras rike med hjälp av Zigges ord och bilder.
Namn: ÖN cirkel (JJ)
Datum: 13 mars 2009
Text: Angående flocken med trädlärkor vid Grytåsa. Skulle tro att det rör sig om en av
de största vårflockarna någonsin i Skåne! Att det dessutom är i inlandet gör det
inte mindre anmärkningsvärt! Kul!
Namn: Thomas Svanberg
Datum: 13 mars 2009
Text: En eftermiddagstur till Grytåsa. Snön som kom igår på snabb reträtt. Inga trädlärkor verkar finnas kvar idag, i så fall hittat nytt födo-, vilställe. Ett knippar flög
nere vid ån, likaså grågåspar. En glada med bopinne i näbben. Gröngöling ilsken
i sin gröna dräkt. Stopp vid Flinka sjös åkrar. Grågåspar. Ormvråk. Grönfink i
sångartagen. Och en troligt ropande gröngöling upp mot sjöbyggethållet till.
Namn: Janne
Datum: 13 mars 2009
Text: Morkulla 2 ex Västra Spång.
Namn: Patric
Datum: 13 mars 2009
Text: Ljungaskog, varfågeln där, en glada, 3 sävsparvar och 28 rastande tofsvipor.
Hjelmsjön, 5 sångsvanar.
Namn: Björn
Datum: 14 mars 2009
Text: Kring Abborrgrundet sågs 5 skrattmåsar, medan ca 15 sångsvanar flög mot öster.
Namn: Eva
Datum: 14 mars 2009
Text: Ja det var ju skoj med trädlärkorna. En klart udda observation alltså. Jag har lagt
in två bilder på Svalan. Inte för att man ser att det är trädlärkor, men för "stämningen". Klicka på Örkelljungaobsar i Svalan och sedan på ikonen längst ut till
höger för obsen.
Namn: Patric
Datum: 14 mars 2009
Text: Dags för en ny myrvandring uppe i norra, nordvästra delarna av kommunen. En
tallbevuxen myr blev målet. Först cirkla en glada över gårdarna en bit efter Boalt.

Och som ett fint ljudligt vårtecken hördes tranor från nära håll. Två grupper med
tre fåglar i vardera och någon som ropade till svar från en mosse i öster. Letandet
på vår trädrika mosse var länge utan resultat. Spillkråka, korsnäbb, gärdsmyg,
duva. Men så kom vi till några mosstallar där tjäder bevisligen suttit och övernattat. Dels tjäderhöna, dels tuppspillning, dels "lite mellanting". Spännande veta att
någon, några fåglar finns kvar i området. Älgspillning och färska klövspår. Hare,
rådjur. Lite märklig entitesång ute vid Boaltsvägen.
Namn: Janne, Eva
Datum: 14 mars 2009
Text: Sävsparvar, bofinkar och sånglärkor på åkrarna i Grytåsa. Möjligen var där någon
trädlärka, men inte helt säker. Glada och spillkråka, stare och björktrast.
Namn: Patric
Datum: 14 mars 2009
Text: Varfågeln i Ljungaskog är minst sagt stationär, satt där på tråden även idag. Och
så är Flinkatranorna anlända. De stod idag på betesängen vid Sjöbygget. Där fick
jag också en fin obs av dubbeltrast. 5 tofsvipor vid f.d. Nils Nilssons i Västra
Flinka. Och vid sjön ca 25 grågäss, 2 sångsvanar 20 gräsänder, knippar. I övrigt
stjärtmes, spillkråka, gröngöling, st hackspett, glada, entita, kungsfågel, 3 ormvråk och kanske en av dem var fjällvråk.
Namn: Lennart
Datum: 14 mars 2009
Text: Hjelmsjön vid middagstid. Skrattmås 11 ex, en fiskmås, 3 storskarvar.
Namn: Björn
Datum: 14 mars 2009
Text: Vill förtydliga att den f.d. soptippen ligger i Ljungaskog, där sågspånshögarna
ligger!
Namn: Björn
Datum: 15 mars 2009
Text: Idag var tranorna på "Kjells äng" nere i Flinka, och i en av buskarna vid sjön såg
vi första sävsparven. 2 ängspiplärkor vilade på en tråd ute på Nilssons ängar. Annars var det spillkråka, domherre, grönfink, stjärtmes, storskrake, knipa och de
övriga som alltid hörs och syns. Vi gick en rek.-runda för kommande vandring i
april med goda vänner.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 15 mars 2009
Text: Björns gravänder blev 3 stycken när jag kom att se dem. Dessutom såg jag 2 storskarvar i Hjälmsjön.
Namn: Eva
Datum: 15 mars 2009
Text: Hjelmsjön, 4 gravänder. Värsjön, som nu så sakteliga håller på att gå upp, nu öppet runt Orsabäckens utlopp, vid stenraden en bit ut i sjön och flera småpartier
runt om i sjön. 25 storskrakar, 2 kanadagäss, 5 grågäss, 10-tal knipor, 5 förbiflygande storskarvar. Från Stens myr hördes tranor. Fedingesjön, 2 storskrakar, grågäss hördes. Flygfältet, 4 totsvipor, ett antal starar, en förbidragande sparvhök.
Namn: Björn

Datum: 17 mars 2009
Text: En sjöorrehane rastade i Hjälmsjön på kvällen, 40 sjöorrar str. NE över sjön kl
18.00. 10 knölsvanar str. N sjön ca 17.45.
Datum: 17 mars 2009
Text: Varfågeln på sin tråd i Ljungaskog kl 07.05 i går morse.
Namn: Patric
Datum: 19-20 mars 2009
Text: Skäggdoppingpar plus ytterligare en individ i Hjälmsjön, Abborragrundet. Paret
visar sig med sina kråmningar och huvudvrickningar. Tre storskarvar i och över
sjön. Gräsänder. Skrattmåsar, knappt tiotalet syns just nu.
Namn: Janne
Datum: 20 mars 2009
Text: En taltrast sjöng i morse ovan Ekorrstigen, talltita också och många trevliga rödhakar. Trana, 14 ex åt norr över Ringåsen.
Namn: Björn
Datum: 21 mars 2009
Text: Tre stenknäck borta på Skytteparksvägen i em. Sedan bar det av runt sjön, men
där låg inget nytt i fågelväg. Vidare på Flinka-Ekholm-runda och vid Havabygget
2 skogsduvor, glada, 2 tofsvipor, och 1 förbiflygande forsärla. 17 tranor drog mot
norr och i Västra Flinka gick 2 tranor. 1 glada och ca 40 starar vid Ekholm.
Namn: Lennart
Datum: 21 mars 2009
Text: Fagningen, risningen, vårstädningen av Spångabyggets sidvallsäng genomfördes
denna lördagsförmiddag. Visst fanns arbetsuppgifter. Kanske man saknade någon
ytterligare arbetsmänniska - men grenar plockades bort, en mängd lövuppslag
knipsades. Ett par talgoxar sångduellerade, en ringduva kuttrade, en trana flög
lågt över trädhöjden, liksom några gråsiskor. Och på håll noterades svagt, en kort
stund, en trastlik sång, möjligen från en dubbeltrast. I övrigt knallade man emellanåt rikligt bortifrån Bjärabyggets skjutbana.
Namn: Eva, Perry, Ferenc, Janne
Datum: 21 mars 2009
Text: Nu trumpetar tranparet på Håkan Nilssons åker i Höjaholm. Samma som de senaste åren? Kanske.
Namn: Jesper Linell
Datum: 21 m mars 2009ars
Text: Smörmyr: bara tre orrar, trädlärka 1 sj., strandskata 1 str., varfågel 1 ex. På kvällen, 19.40, hördes sjöorrar sträcka över Västra Spång.
Namn: Patric
Datum: 22 mars 2009
Text: Hjälmsjön: ejder 10 ex Lärkesholmssjön: skäggdopping 1 ex Värsjön: salskrake 2
ex, storskrake 30-tal ex, storskarv 1 ex, havstrut 1 ex Köphultasjön: storskrake
120 ex, storskarv 4 ex Fedingshult: morkulla 1 ex på vägen Lönnsjön: enkelbeckasin 1 ex, skogsduva 1 ex, gröngöling 1 ex, spillkråka 1 ex Stenbrottet i Ekholm/Flinka: varfågel 1 ex.
Namn: Patric

Datum: 22 mars 2009
Text: Hjelmsjön. Patric hörde av sig om 10 ejdrar i sjön, 3 skäggdoppingar, 3 grågäss,
2 överflygande sängsvanar. Värsjön, 3 salskrakar, 8 vigg, upp emot 20 storskrakar, 20-tal knipor, 20 grågäss, 2 kanadagäss, 2 fiskmåsar, 10 gråtrutar, en storskarv och 2 havstrutar, som Patric meddelade mig om. I Slättsjö, 2 dubbeltrastar.
Namn: Björn
Datum: 22 mars 2009
Text: Morgontimmar nere kring Smörmyr. Tranor ropade från tre håll, korpar drog
fram och åter. Sång från kol- och dubbeltrast, gulsparv, gärdsmyg. 5 orrtuppar.
Förbidragande sånglärka, gråsiska och rödbena.
Namn: Janne
Datum: 22 mars 2009
Text: Nu är det fjärde dagen tranorna håller till vid Hålerydssjön, tror att det är det
gamla paret som kommit!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 22 mars 2009
Text: Vindkraftsseminarium i Ängelholm. Fåglar och fladdermöss kom i centrum genom zoologen Ingemar Ahléns medverkan. Han förde fram att en hel del örnar
förolyckats vid dåligt lokaliserade vindkraftsverk, i Sverige mest vid större vinkraftsparker. Gladan är en art som också lätt "dras in i", dödas av rotorbladen.
Generellt anses kanske fladdermössen som än mer hotade än fåglarna. Men huvudbudskapet var nog detta att kunskapen kring vindkraftverkens påverkan på
djurlivet i skogsmiljöerna är klart dåligt utredda! Ahléns slutkläm var att "det är
inte acceptabelt att ett vindkraftverk regelbundet slår ihjäl fåglar och fladdermöss".
Text: Ett 30-tal deltagare från olika delar av Skåne. Även Eolus Vind medverkade.
Namn: Janne
Datum: 22 mars 2009
Text: Glömde nämna en låtande kricka nere i Smörmyr, torvbrytningen.
Namn: Janne
Datum: 23 mars 2009
Text: Komplettering Värsjön:2 ejderhannar
Namn: Eva, Janne
Datum: 23 mars 2009
Text: En sen eftermiddagstitt uppe vid Värsjön. Kolla från sydöstra sidan. Och vid första spaningen innan vi nått strandkanten syns över norra delen av sjön en mäktig
fågel kretsa lugnt - en gammal, vitstjärtad havsörn! Roligt. Men den försvann
ganska snart. En glada höll till i nordväst. I sjön fanns ca 25-30 storskrakar (gsk
spridda), ca 20 vigg, ett antal knipor, gräsänder, skarvar (minst 4 ex), salskrakar
(troligen 6 ex, långt håll). Kanske 20-talet grågäss. Kollade även från båtplatsläget i norr. Ingen örn fanns kvar. Vita hagelkorn under det att solen lyste.
Namn: Eva, Janne
Datum: 25 mars 2009
Text: Mycken nyis på Hjelmsjön som bara hyste ett antal gräsänder.
Namn: Björn

Datum: 25 mars 2009
Text: Tur till Hishult på förmiddagen, via Boalt. En blå kärrhökhona kilometern norr
Boalts by. Längs vägen mellan Hishult och Nordanå sågs vid hemfarten tranpar
spatsera, 10-tal tofsvipor, 40-tal starar. Huvudsyftet med trippen var koll av den
uppväxande vindparken några kilometer väster om Hishult, just norr Oxhultasjön.
6-7 stora verk är uppbyggda eller just under byggnad. Några av dem står på granplanterat hygge. När jag kom dit höll just tre speciallastbilar, med var sin 45-50
meter långa vinge, på basväg in i området. Mellanlandade också på holmen ut i
Oxhultasjön; Sjöboholms säteri låg här fram till 1800-talet. Nu möts historien
från förr i form av stengrunder med nutidshistorien energifångande, blickfångande jättearmar. Tranpar flög nära verken, många grågäss på gräsmark eller i sjön.
Stjärtmes. Alens hanhängen börjat sträcka på sig i den kalla morgonsolen. Våren
kommer, våren går, våren snart oåterkalleligt här.
Namn: Janne
Datum: 28 mars 2009
Text: Observationerna som tidigare nämnts vad gällande Hjelmsjön, även gjorda av
undertecknad. Trana, 42 ex åt norr över Ringåsen ca kl. 14.
Namn: Björn
Datum: 28 mars 2009
Text: Stillsamt vid Hjälmsjön. En hel del fåglar. 50-tal skrattmåsar, 3 gråtrutar, 12
bläsänder, 11 brunänder, 3 vigg, ca 15 knipor, 1 krickpar, gräsänder, 1 storskrakpar, 1 storskarv flög över, 1 gravand, 2 grågäss, 1 överflygande sångsvan. Roddare med följebåt skrämde, vid deras uppdykande lite innan 11.00, bort en del av
sjöfåglarna.
Namn: Eva, Janne
Datum: 29 mars 2009
Text: Morgoncykling 06:30-08:30 runt Flinka och på slutet en titt i Hjälmsjön. Där låg
just då inget extra roligt, men i Grytåsa sågs första sädesärlan. Taltrast på flera
ställen, och en enkelbeckasin och sävsparV i Flinka sjö. Ett tranpar i Havabygget
och en liten strof av trädlärka hördes. Där på den blöta betesmarken trippade idag
också både forsärla och en nyanländ sädesärla tillsmman med flera ängspip.
Namn: Lennart
Datum: 29 mars 2009
Text: I sjön norr Fedingen landa en helt svart fågel mörkgul näbb, stor som en and. tror
det var en svärta. F.ö. i Fedingen mycket mås, grågås, änder, knipor med ungar.
Namn: Sven
Datum: 29 mars 2009
Text: En runda med medhavd frukost till några sjöar i kommunens norra del. Värsjön,
som nu lämnat sin tysta, stilla tillvaro som är en nordskånsk sjös? lott under vinterhalvåret. Nu grågåskackel, ibland ljuder det trevliga lätet från en kanadagås,
fiskmåsarnas skrianden, kniphannens vingljud och honans skrockande, och minsann också nu storlommens härliga läte. Nog har sjön vaknat ur sin vintersömn.
Mera, 17 vigg, nog upp emot 30 knipor i sjön, en rastande knölsvan, och antalet
lommar var idag 2 stycken. I och bredvid Köphultasjön 22 grågäss, 2 tranor, 2
kanadagäss, 5 storskarvar, ett storskrakpar. Vid fälten förmiddagssjöng en dubbeltrast. Fedingesjön, grågäss, på flygfältet tofsvipor.
Namn: Björn

Datum: 29 mars 2009
Text: 1 ex sothöna i Hjälmsjön
Namn: Eva
Datum: 30 mars 2009
Text: Två skogsduvor tillsammans med ett gäng ringduvor i Höjaholm. Gröngöling i
Krångelbygget, hörd vid storholksupphängning där.
Namn: Björn
Datum: 31 mars 2009
Text: Svart rödstjärt, 1 ex hona i Örkelljunga centrum.
Namn: Björn
Datum: 31 mars 2009
Text: En misstänkt lövsångare sågs idag nere i Pinnåområdet, men efter diskussion och
eftertanke döper jag nog om fågeln till en gransångare.
Namn: Olle Sjöquist (gm JJ)
Datum: 1 april 2009
Text: Gröngöling på dagen och morkulla (2 st) i den fina kvällen över vår tomt i södra
Höjaholm.
Namn: Jesper Linell
Datum: 1 april 2009
Text: I efterdyningarna till rejäl förkylning gjordes en sjörunda i kommunen, i den härliga vårsolen: Hultasjön - 1 smådopping, 8 storskarvar, 6 storskrakar, 7 grågäss, 1
sädesärla, överflygande gråsiska Gårdsjön - 13 grågäss, 1 storskarv Vita sjö - 4
ejdrar (var av 1 hona), knappt tiotalet fiskmåsar, 2 grågäss Svarta sjö - 2 ejdrar
(par), 1 kniphanne Fedingesjön - 2 storskarvar, 2 grågäss, 1 kanadagås, gräsänder, kråkor Hjälmsjön - 8 skäggdoppingar, 2 knipor, skrattmåsar, 27 ejdrar (var
av 10 honor) Och vackra hasselbuketter kring döda eken i Ekbacken i Hjälmsjön
har fallit för röjarnas nit!
Namn: Janne
Datum: 2 april 2009
Text: Efter kursen gjorde jag en snabb ugglekoll. Kattuggla hördes i granet mellan Ekholmsvägen och Kungsvägen (mitt emot Kjells f.d.). Ytterligare en hördes från
Hjälmsjö affär, på långt avstånd neråt Vedbyvägen.
Namn: Zigge
Datum: 2 april 2009
Text: Tornuggla mycket nära - och mycket högljudd - i s. Höjaholm klockan 21:55
Namn: Jesper Linell
Datum: 2 april 2009
Text: Tranor - igen: Ett sextital tranor kretsade över Höjaholm 16:15 innan dom fortsatte norrut.
Namn: Jesper Linell
Datum: 2 april 2009
Text: Ett besök kring Flinka sjö. I tornet skrämde jag bort Zigge, Britt med barn och
barnbarn. Ett tranpar flög ner till sjön. Knipa, ett par gräsänder. Det bruna kärrhöksparet skrämde fram krickorna till den öppna vattenspegeln - kunde räkna till

20 st. Väldig "aktivitet" bland kaveldunens frökolvar, cigarrerna. Fröna på spridning. Gröngöling ropade till strax bakom. Ekorre prasslade bland marklöven på
åsen. Vandrade över stängsel och dike till Nisse Nilssons våtmark. 20-tal starar,
10-tal grågäss, mellan 11-15 tofsvipor. Dom blev nog glada när jag gick igen!
Glada över Flinkagården. Sädesärla. Privilegierat att kunna nyttja solvärmen.
Namn: Janne
Datum: 2 april 2009
Text: Tranor över Höjaholm: ett femtital högt klockan 13:40, ett femtital mycket högt
klockan 14:15, og et femtital jätte högt klockan 14:35. Gott om blåmes, talgoxe,
grönfink, nötväcka, stare, skata, koltrast o. bofink. Dessutom större hackspetten,
gröngöling, ormvråk (2 ex).
Namn: Jesper Linell
Datum: 2 april 2009
Text: Ett stenknäckpar under fågelbordet. Större hackspetthannen sprätter så det står
härliga till. Tydligare och envetnare bofinksång allt som oftast.
Namn: Janne
Datum: 3 april 2009
Text: Jo, Björn, jag menade faktisk tornuggla. Men nu där du frågar ser jeg at den er
mycket sällsynt eller kanske inte finns överhuvudtaget i Skåne (Tage Wahlberg
"Kunskapen om fåglar"). Mystisk! Jag kollade lätet på CD omedelbart efter att
jag (och min fru) hört det (Benny Génsbøl "Fuglestemmerne omkring os") och
var då inte i tvivel. Det är jag nu, naturligtvis, men finns det andra liknande läten???
Namn: Jesper Linell
Datum: 3 april 2009
Text: Du Jesper, du menar nog inte tornuggla!!
Namn: Björn
Datum: 3 april 2009
Text: Pinnåvandring. Fin rödhakesång på flera håll. Enstaka gärdsmygdrill. Någon
messång. Vid Pågarnas badställe försvann en forsärla förbi. Såg däremot ingen
strömstare. Kniphanne i Landis och i åfåran. Gräsandsdrake. Dessutom en plockad, troligen uppäten and vid Tösernas! Ännu ingen större vitsippsblom. Nästan
ingen alls.
Namn: Janne
Datum: 4 april 2009
Text: Oj, skrev fel månad på vitkindade gässen. I övrigt i Hjälmsjön:20 bläsänder, 12
krickor, 1 vigghanne, skäggdoppingar. Citronfjäril.
Namn: Janne
Datum: 4 april 2009
Text: Ett 80-tal vitkindade gäss drog öster, nordost ut förbi Hjälmsjön vid middagstid.
Namn: Janne
Datum: 5 april 2009
Text: Kalle, Jonny, Christer och jag tog vägen om Boalt hem efter exkursionen och
hade en tjäderhöna som flög över vägen. Bara en bit in på Boaltsvägen, fortfarande i Smedhult alltså.

Namn: Patric
Datum: 5 april 2009
Text: Exkursion till nordvästligaste mossen, Smedhultamossen. Mestadels mulet, svag
vind. Fågelsången var ganska mager denna trevliga mossvandringsdag. Något
mer än 4 timmar tillbringade vi ute på eller i kanten av mosskomplexet. Första fikat på myrholme. Ängspiplärka, kungsfågel, trastar, grågäss, ormvråk, tjäder- och
orrspillning, korp, duva, skogssnäppa. Letade skvattrambestånd, hittade dock inte
tillbaks till detsamma. Vandrade in i Skogsgård, nuddade Flyholmen på Hallandsidan. Fina övergiva kulturmarker! Tvärade mossen längs skogsvägen. Fikade
andra gången på Älgabacken. Mycket älgspår, älgspillning.
Namn: ÖN-exk (JJ)
Datum: 7 april 2009
Text: Naturarbete idag. Satte upp tre starholkar uppe hos Mikael Noresson, vid vägen
nedan stallen i riktning mot Vita sjö. I dagsläget finns nu starholkar uppsatta genom föreningens försorg på följande lokaler. På golfbanan i Rya 8 holkar, i Ekholm likaså 8, i Harbäckshult hos Niklas Kronkvist 4, och då dessa sista 3 i
Krångelbygget. Ett stopp vid Långasjö, smågrupper med starar kom ständigt över
sjön från Hultasjöhållet, allt mellan 3 och 50 individer i grupperna. Totalt ca 400
ex en grov uppskattning. Vattenrallen skrek, grågäss, entita i skogen. Evas
årthannar kvar, 3 viggar i Hjelmsjön.
Namn: Björn
Datum: 7 april 2009
Text: Jag nappade på sms-pling från Eva och fick se de 2 årthannarna. Där låg också 3
vigghannar 4 skäggdoppingar och jag räknade till minst 50 skratt- måsar. Vid
Brukets övre damm var förutom knippar 1 ex skogssnäppa. Cyklade sedan nerom
Flinka till stenbrottet i Ekholm för att kolla om där fanns mindre strandpipare,
men ingen visade sig. Däremot hittade jag några exemplar av tussilago på andra
sidan brottet.
Namn: Lennart
Datum: 7 april 2009
Text: Koll vid Värsjön mot kvällen: 3 storlompar (endast enstaka rop, ca 19.20-tiden),
ca 10 grågäss, 1 kandagåspar, flera knipor, 1 krickpar, 1 storskarv, 1 fiskgjuse, 1
korp. Sandbinas krypinhål i samband med parning och äggläggning kunde studeras. Småkyligt. Koll Lärkesholmssjön:1 viggpar, gräsänder.
Namn: Eva, Janne
Datum: 7 april 2009
Text: Två årthannar sökte ivrigt föda ute vid Abborragrundet, Hjälmsjön. Dessutom ett
par gräsänder, skäggdoppingar, skrattmåsar.
Namn: Eva, Janne
Datum: 8 april 2009
Text: En härlig eftermiddag på Långasjö, men intet mycket i fågelväg. Och ett tranpar
landade på andra sidan sjön; tre, kanske fyra ormvråk kretsade ständigt över sjön
och oj vilken tur, två parade sig på en gren i talldungen öster om sjön!; et tiotal
grågäss; kråkor; en korp eller två; ringduvor; skator; en vattenrall skrek nånstans
i rören.
Namn: Jesper Linell

Datum: 8 april 2009
Text: Nu är de nyspikade holkarna uppsatta i Flinka. 4 starholkar ute på Kjells äng. (4
gamla finns i närheten av tornet). Vidare 10 småfågelholkar på de ställen där det
saknades i serien, som finns runt ängen och bakom rullstensåsen. Ytterligare 10tal behövs för att det skall bli 50 som tidigare. På morgonen stannade jag till vid
stenbrottet och där var 3 ex mindre strandpipare och en överflygande kärrhök
hane. Vid tornet där jag intog två fika, välkomnade gransångare. 1 ex morkulla
skrämde jag upp under förmiddagens strosande och vid lunch kom brun kärrhökshannen förbi. Antagligen samma som jag sett tidigare. En skön förmiddag!!
Namn: Lennart
Datum: 8 april 2009
Text: På förmiddagen sågs två skedandspar ute vid Abborragrundet i Hjälmsjön. Tillika
en del skrattmåsar.
Namn: Janne
Datum: 9 april 2009
Text: Rörhöna, 1 ex Prästsjön, 4 vigg också där.
Namn: Björn
Datum: 9 april 2009
Text: Kvällsvandring i Östra Ringarp. Taltrast, koltrast, rödhake. 6 krickor i dammen, 1
trana. Morkullor drar förbi, knappt hörbara för alla långtradare och bilar. Skymning, skymningsmörker.
Namn: Janne, Eva
Datum: 9 april 2009
Text: Komplettering Hjälmsjön:1 småskrakpar. Det blev några timmars förmiddagsglidande till en del av kommunens övriga sjöar: Åsljungasjön - 12 krickor, 1 bläsandspar, 3 vigg, 3 storskarv Lärkesholmssjöarna - ca 10 grågäss, 10-tal gräsänder, 1 krickpar, 5 vigg, 1 storskarv, 1 häger, gransångaresång. Värsjön - storlomrop, 1 ejderhanne, 11 vigg, knipor, grågäss, någon kanadagås, många fiskmåsar,
2 skrattmåsar,2 skogssnäppor, sävsparvsång. Köphultasjön - ca 24 krickor, 7 knipor, 1 viggpar, 1 alfågelhanne, 2 storlom. 10-tal grågäss, 1 kanadagås, 1 trana.
Fedingesjön - fiskmåsar, sånglärkesång (flygfältet), korp. Vita sjö/Svarta sjö fiskmåsar, 1 häger (Vita). Vemmentorpasjön - 1 knippar, 1 viggpar, 10-tal grågäss, någon kanadagås. Hultasjön - 10-tal grågäss, mindre hackspett ropade.
Namn: Janne
Datum: 9 april 2009
Text: Härlig morgontimma vid sjön och nästan samma obsar som Björn och en stund
senare tillsamman med Janne.
Namn: Lennart
Datum: 9 april 2009
Text: Visst är det en fin, stilla, efterhand solig morgon. Med mycket vattenfåglar, som
Björn skrivit om. Tycks varit två snatterandspar, fyra skedänder (1 hona), överflygande storskarvar, ett mindre antal storskrakar, knipor. Ofta rik aktivitet bland
de olika krickflockarna. Bläsänderna. De två sjöorreparen. Stjärtandsparet drog
nog vidare. Skäggdoppingar, måsar. I morgontimmen hördes storspov flöjta lite
utdraget. Skogssnäppespel en kortare stund. Riklig sävsparvsång. Bör kanske
kolla andra sjöar.
Namn: Janne

Datum: 9 april 2009
Text: Hjelmsjön på morgonen. Eva upptäckte många änder i sjön. Ca 100 krickor, ca
40 vigg, ett småskrakpar, 4 sjöorrar, ca 10 bläsänder, 2 snatteränder som lyfte när
jag stod där, från 06.50 till 07.10. Där lär även ligga ett stjärtandspar som jag ej
såg.
Namn: Björn
Datum: 10 april 2009
Text: Ursäkta ytterligare ett långfredagspladder. Eva och jag åkte upp till Långasjö
mellan 20-21.00. Upplevelsevärt! Framförallt var det traktens, nejdens alla starar
som underhöll, kom i mindre och större flockar, samlade ihop sig i varierande
trädtoppar, konserterade. Och när skymningen blev tätare tog alla luft och flög
runt i formation under bortåt fem minuter - sen försvann de ner i vassarna åt östra
kanten till. Mäktigt se mellan 800-1000 starar inför nattvilan. I övrigt: vattenrallskrik, enkelbeckasiner, grågäss, morkullsträck.
Namn: Janne, Eva
Datum: 10 april 2009
Text: En skön, annorlunda 2,5 timmars vistelse vid vår finaste äng, den i Spångabygget. Avkoppling helt enkelt! Lite skriverier. Gröngöling ropade, koltrastar gnabbades. Och sång kom från dessa strupar: svartmes, entita, blåmes, taltrast, rödhake. En ormvråk seglade ett slag. En nötskrika gnydde i solgasset. Bland växtligheten fanns i kanterna inslag med vitsippa. Annars står mycket i startgroparna.
Kärrtistelns bladrosetter växer till. Nässelfjärilar, påfågelöga, citronfjäril.
Namn: Janne
Datum: 10 april 2009
Text: En liten tripp till n. indomr. 1 stenskvätta, 2 m. strandpipare vid Åsbo-hus
Namn: Ferenc
Datum: 11 april 2009
Text: Jag missade de flesta roliga änderna 9 april men kan lägga till 1 rastande sjöorrehona i Vemmentorpasjön, 4 bläsänder i Svarta sjö och 2 ropande mindre hackspett mellan Svarta och Vita sjö. Båda könen ropar ju så jag kan inte säkert säga
att det var ett par eller om det var ett revirgränsropande. En mindre hackspett vid
Långasjön igår. Idag en svart rödstjärt vid Woody, stenskvätta på industriområdet, 1 sothöna i Flinka sjö och 1 par i stora dammen på golfbanan närmast Rya
kyrkoruin.
Namn: Patric
Datum: 12 april 2009
Text: Jag räknade också i morse och fick ihop 16 ejder och 21 vigg på Hjälmsjön. Senare gick vi runt Lärkesholmssjön och noterade 1 storlom, 1 kanadagås, knippar,16 grågäss, 1 storskarv, gräsänder, 1 skogssnäppa.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 12 april 2009
Text: Påskdagvandring på myr sydväst Värsjön. Skönt väder, suger i lår och vad. Tjäderspillning av både gammal och ny kreation. Vildsvinsupptrampade stigar, gyttjebad/torvbad. Storlomsrop ibland. Tofsmessång, svartmes-, gärdsmyg-, bofink-.
Överflygande grön- och gråsiska. 11 formationsflygande storskarvar i riktning
Värsjön.
Namn: Eva, Janne

Datum: 12 april 2009
Text: Ja, 20 viggar var det och även 16 ejdrar fanns det att titta på.
Namn: Patric
Datum: 12 april 2009
Text: Fyra tungflygande hägrar passerade förbi här vid Hjälmsjön i stilla formation.
Man undrar ju alltid var de kan ha sina bobyggen. Ett gäng vigg, kanske 20-talet,
låg i sjön.
Namn: Janne, Eva
Datum: 13 april 2009
Text: Kvällskoll vid vassområdet, Flyet, intill Lärkesholmsån. Det område som hamnade intill både nya E4:an och nya 24:an. Här fanns förr en fin övernattningsplats
för traktens starar. 19.50-20.40. Två-tre starar kom och landa i den höga granen i
området. Men flög igen. Ett par starflockar drog förbi; en av dem mot Åsljunga,
den andra i motsatt riktning. Ca 20.24 kom två dragande morkullor och en vattenrall skrek till. En beckasin "tickade" något senare och vi lämnade därefter det
startomma, skymningsmörka vassfältet.
Namn: Janne, Eva
Datum: 13 april 2009
Text: Detta är visst en dag med flera "förstafynd" av insträckande fågelarter i kommunen. Då måste förstås även jag skriva in en sådan, nämligen ladusvalan. Några
stycken flög pladdrande förbi längs Hjälmsjöns södra strand under sen eftermiddag.
Namn: Janne
Datum: 13 april 2009
Text: Sjungande svarthätta på Ringåsen.
Namn: Björn
Datum: 13 april 2009
Text: Bara 4 orrtuppar i Smörmyr. Inget hönbesök. Kattuggla, tranor, tofsvipor, skogssnäppa, trädpiplärka. En mindre hackspett ropade vid "parkeringsplatsen" när jag
kom tillbaka. Mindre strandpipare fotograferades på industriområdet. Stenskvätta
1 par plus en ensam hanne. Senare på dagen flera lövsångare vilken fick äran att
bli årets kommunart nummer etthundra.
Namn: Patric
Datum: 13 april 2009
Text: Morgon vid Långasjö. Flera morgonfärska lövsångare, skogssnäppespel, vattenrallens grisskrik, enkelbeckasin, både hanne o hona, sävsparvslock, sädesärla, flera sj grönfinkar, överflygande grönsiska, ett par ormvråkar och givetvis de för
årstiden högljudda grågässen. Inget märkvärdigt alltså, men en smaklig frukost i
det fria blev det.
Namn: Björn
Datum: 13 april 2009
Text: Myrvandring i västrapstrakten denna förmiddag. Åter är det tjäderns visitkort
som efterspanas. Och visst hittade vi både vintergamla korvar, korvhögar och enstaka ganska färska tuvulls-/växtknoppskorvar. Så visst finns det ännu kvar något
skogshöns på den tallbevuxna myren. Men någon levande tupp (eller höna)
skrämdes aldrig upp! I övrigt: flera gransångare i sångartagen, jättefin trädkry-

parsång, vid bilen en "dagsfärsk" lövsångare, flera gråsiskor flyger förbi. Och
även i detta blandade mosskomplex finns en påvisbar vildsvinsstam. Körde över
Flinka. Tre-fyra tofsvipor vid Nisses, starar, två tranor, gröngöling hörs.
Namn: Janne, Eva
Datum: 13 april 2009
Text: Mer än 2 mil på 2 hjul denna härliga förmiddag då dimman lättade efterhand.
Stenskvätta på industriområdet, lövsångare och 2 ex trädkrypare vid Landisbanan, svart rödstjärt vid Woody. Borta i Havabygget ligger gladan på rede och runt
Kjells äng sjöng 2 trädpiplärkor. Vattenrallen grymtade vid Flinka sjö och sångsvanparet var på plats. Även här sjöng lövsångare. Nere i Västra Flinka stod en
grann fasantupp och ropade. Här hemma har det i 10 dagar ropat mindre hackspett och han har kollat alla tänkbara resonansmöjligheter på grenar och barkfickor. Ännu har jag inte obsat någon hona.
Namn: Lennart
Datum: 14 april 2009
Text: Redan 05:45 tog svarthättan sina första drillar här hemma. Även ikväll hördes
den. När vi var i Ekets skola idag gjorde jag en snabbräkning av gråsparvarna och
hittade 9 ex. Inte så illa!? Visst är det roligt med personliga årskryss, men det är
också intressant hur många arter vi tillsamman har sett eller hört i kommunen.
Med gårdagens siffror är det 114. Vi går ju ofta på varandras obsar.
Namn: Lennart
Datum: 14 april 2009
Text: En fiskgjuse över Landisbanan när jag passerade där 17.15.
Namn: Patric
Datum: 14 april 2009
Text: I tidig morgon, redan före kl. 5 startade vi, Janne o Björn, vår vandring på vägen
mellan Hästhagen o Lerbacken. På jakt efter vad? Jo, främst önskade vi få höra
den lilla ugglan med det ilskna utseendet, sparvugglan. Många andra röster förgyllde vår vandring, som även tog oss ut en kortare sväng på en mindre skogsväg. Först kom rödhaken igång, sedan taltrasten och kort därpå koltrasten. Tranor
ljöd från Stens myr, grågässen började höras från Värsjön. Gärdsmygen var också
tidig, med mera ljus kom järnsparv, bofink o mesar igång. Jag glömde visst att
kungsfågeln är också en tidig rackare, trots sin litenhet. Han kunde höras ungefär
vid gärdsmygstid. Skogssnäppor drog spelande över, i låg trädtoppshöjd kom två
tysta tranor. <i tidig gryning lät 2 kattugglor från Lerbackshållet. Men till kärnan
för vandringen då. Jo, sparvugglan lät sig inte höras, i alla fall inte av oss.
Namn: Björn o Janne
Datum: 14 april 2009
Text: Tornfalk, 1 ex i Åsljunga, ovan Jälla sjö.
Namn: Björn
Datum: 14 april 2009
Text: 5 vigg i Hjälmsjön. Mindre hackspett ropade nere vid Landisbanan.
Namn: Janne
Datum: 15 april 2009
Text: Margit hörde ärtsångare i Skogen idag.
Namn: Lennart

Datum: 15 april 2009
Text: Jeg må vist annullera observationen 3 april af tornuggla i Höjaholm. Grannarna
hørte ganska visst samme läte som jag de følgende aftener, men det gjorde jeg
icke selv, og jag fik icke anden dokumentation på tornuggla i løbet af påsken. Og
da det ville være en særdeles sjælden observation, må den også være sikrere. Så
tornuggla må vente till der er större sikkerhed for at den faktisk finnes i Örkelljungatrakten.
Namn: Jesper Linell
Datum: 15 april 2009
Text: En svartvit flugsnapparhanne sjöng och kvittra vid Skytteparksvägen denna dag.
Namn: Bengt Christiansson (gm JJ)
Datum: 16 april 2009
Text: Du får ursäkta Jesper, men någon tornuggla i våra trakter har jag aldrig trott på.
Hade den blivit rapporterad på Svalan hade det blivit folkvandring till Höjaholm,
och hade det då visat sig vara fel, ja!! Det var bra du tog tillbaka obsen. Hälsningar Björn
Namn: Björn
Datum: 16 april 2009
Text: Såg om betesmarkens stänge uppe vid motorvägen. En ensam trana, en ensam
grågås, en kniphona flög in i uggleholken, skogssnäppa, en skönsjungande svarthätta, ängspiplärka ... Igår kollade Rosenlund mina tre uggleholkar. I åkerholmens holk fanns alltså en kniphona på ägg. I bokskogen på andra sidan den öppna marken flög en kattuggla ut, låg på fyra ägg. I holken närmast gården fanns
skelettet av en uppäten knipa från ifjol; mordet enligt bitmärken begått av mården
(sa Nils).
Namn: Janne
Datum: 17 april 2009
Text: Hämplingspar i Västra Spång.
Namn: Patric
Datum: 17 april 2009
Text: Härlig morgon vid myren med 5 orrtuppar och 2 hönor plus allt det andra som visar sig och sker. Väl använd del av dygnet!!!
Namn: Lennart
Datum: 17 april 2009
Text: En brun kärrhökhanne och en cirklande glada vid mina åkrar i Östra Ringarp,
motorvägen.
Namn: Janne
Datum: 18 april 2009
Text: Första uteträffen med kulturlandskapscirkeln! Vilket stilla, soligt, härligt väder.
Mellan 07-10.00 gästade vi först Flinka sjö, sen Ljungaskog. 17 personer. Vid
Flinka sjö sågs minst 4 tofsvipor i anslutning till Nisses våtmark (möjligen fanns
ytterligare några). Grågäss. Vattenrall "spikade" i sjön. Beckasin, ängspiplärka,
starar, trastar, sävsparv, sädesärla. Taltrast, gulsparv, gärdsmyg. Ormvråkar, ropande gröngöling. En trana vid Flinkagården. Vid Ljungaskogs gamla soptipp
stod vi och njöt av utblicken, dalgången upp mot Ryagården. Ormvråkar, korp,
kajflock. Sjungande sånglärka, ängspiplärka, 2 tofsvipor på odlade åkern, skratt-

måsar, en förbiflygande ladusvala. Fast alltid har jag missat något. Växtmässigt
låg vi ganska lågt denna lördagsförmiddag. Dock massor med blommande nagelört, både han- och honblommande sälgar. Trevlig stämning!
Namn: ÖN-cirkel (JJ)
Datum: 19 april 2009
Text: Vi tog oss upp och kollade dammen i Håleryd och där hittade vi 2 rörhöna, 1
smådopping, grågåspar, 3 gräsand, 4 knipor var av endast en hane? När vi gick
därifrån sprang en räV iväg och den måste vara ett stort hot mot en lyckad häckning, för dessa arter som lägger sitt rede i kanten av dammen!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 19 april 2009
Text: Familjedag i naturen lockade ut både stora och små! Fem barn i varierande storlek och nio vuxna, inte dåligt. Vi såg,kände och upplevde naturen på nära håll under en förmultnande gren och under mossan. Vad hittar man där? Jo,det ena
förslaget roligare än det andra. Granen och dess kottar och vad för några som kan
ha ätit på dem tittade vi närmare på. Efter en timmes rundvandring så kom vi
fram till förberedd grillplats, det var bara att lägga på korvarna. En trevlig förmiddag i all enkelhet, tror jag alla tyckte som var med.
Namn: Birgit S
Datum: 19 april 2009
Text: Kollade Hjälmsjön på morgonen och där låg 1 ejderhane, 3 vigg var av en hona,
5 knölsvanar. När jag tvärade över nya villaområdet sjöng 1 rödstjärt några drillar.
Namn: Lennart
Datum: 19 april 2009
Text: Trana, tofsvipa, stenskvätta, trädpiplärka, taltrast, dubbeltrast, gulsparv, morkulla
m.fl. nere i Smörmyr. Liksom fyra orrtuppar och någon osedd höna.
Namn: Ola Runfors, Janne Johansson
Datum: 20 april 2009
Text: Mindre strandpipare, 2 ex på kV Ejdern, där också en rastande skogssnäppa.
Namn: Björn
Datum: 21 april 2009
Text: Minst 13 vigg, 1 bläsandshanne, 6 krickor, 1 kanadagås i Hjälmsjön.
Namn: Janne
Datum: 22 april 2009
Text: Ikväll fanns 3 tofsvipor på det nybrukade fältet i Grytåsa, där vi var med kulturcirkeln i lördags. Även 3 skogsduvor gick och plockade, 2 ringduvor, 1 stenskvätta, flera fisk- och skrattmåsar, starar, kajor.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 22 april 2009
Text: På Långalts myr har jag var morgon hört bubblande orrspel. Någon gång har jag
tyckt mig höra att det kan vara två tuppar, hört ljud från två håll.
Namn: Gunne Johansson (gm JJ)

Datum: 22 april 2009
Text: Var i gryningen uppe i Värsjö/Hästhagensområdet på jakt efter sparvuggla. Resultatet blev ingen uggla denna gången heller. Alla de andra morgonsångarna
dock flitigt igång. Hade också, i de lågt liggande molnen en kacklande flock med
vitkindade gäss, sträckandes åt norr. I Västar Spång en sj rödstjärt. Igår åkte den
tredje storholken upp i ett träd i Krångelbygget, i kanten mot Vita sjö, nedan Mikael Noressons gård. Två tranor där, ett 100-tal rastande björktrastar, sävsparv
som lockade. Höjaholm, en skogssnäppa i mindre våtmark på åker.
Namn: Björn
Datum: 22 april 2009
Text: Gick nere i Pinnåområdet, fotograferade. Väldiga vitsippsmattor. Man tycker
nästan att en sk invigning av det kommunla reservatet borde ha förlagts till aprilmaj och inte i det ganska slutblommande september! Forsärla, trädkrypare, gärdsmyg mm. Hörde en rödstjärt från en trädgård förbi Bruket.
Namn: Janne
Datum: 23 april 2009
Text: Kulturlandskapscirkeln hade sin andra uteträff denna kväll. En stilla, skön afton.
18 personer. Vi började uppe hos Kjell Jansson i Krångelbygget. Vandrade över
gräsmarkerna, här och var några omsådda fält. Två tranor, 20-talet grågäss, fyra
skogsduvor, spillkråka, gröngöling, större hackspett, gladpar. Sjöarna Vita sjö
och Gårdsjön och den upprinnande Stensån. Skymningstimmen tillbringade vi
vid Långasjö. Deb bruna kärrhökhannen gjorde stilig uppvisning, en silhuetthäger
mot himlen, en skrikande vattenrall och så förstås det bästa av allt - när stararna
samlade sina styrkor från diverse håll och till slut hade en flock på kanske 12001500 nattsökande fågelindivider mött upp. Flyguppvisningar med tvära kast och
ljudeffekter, nedslag på tvärande ledningar, tätt tätt så att allt kom i långsam
svängning. Till slut ned i vasshavet framför oss. Morkullan kom så och viskade
godnatt i våra öron.
Namn: ÖN-cirkel (JJ)
Datum: 23 april 2009
Text: En avkopplande stund i Spinneriet, Spång. Härligt område. Satt och njöt lite kaffe, några mackor. Gärdsmygen försökte överrösta åns forsande parti. Blåmes,
talgoxe, rödhake. Och en forsärla kom och visade sig. Måste vara ett helidealiskt
ställe för denna strömmande-vatten-älskande-art.
Namn: Janne
Datum: 24 april 2009
Text: Jag glömde det egentliga syfet för morgonens tur, att kolla om kärrhöken finns i
Holmasjön, och en fin hane cirklade där när jag kom dit. Det hördes även kontaktläte från en hona. Under tiden sträckte vitkindade gäss förbi och tillsamman
med en tidigare flock var det ca 200. Här hemma håller ringduva på att bygga
bokorg i vår hängbjörk.
Namn: Lennart
Datum: 24 april 2009
Text: Tidig morgon. Bengt i Ekholm hade mindre hackspett i trädgården och skogssnäppa neråt fälten. Han noterade 5 mindre strandpipare för någon dag sedan vid
sin uttorkande damm. Idag var det 5 st. vid stenbrottet och 1 tofsvipa. I Grytåsa
gick 5 tofsvipor och 1 gulärla plus en mängd trastar på den bearbetade åkern. Vid

flyktinganläggningen i Ljungaskog hördes ärtsångare. Och när jag skriver detta kl
09 är svartviten i vår trädgård.
Namn: Lennart
Datum: 25 april 2009
Text: För tredje gången denna vår var jag uppe i Värsjö/Hästhagen området vid gryningen. Åter var sparvuggla det främsta målet och åter blev resultatet ingen uggla. Denna gång hade jag cykel med mig upp. Den enda nya rösten för året blev en
grönsångare, trastar, rödhakar, gärdsmygar, lövsångare, svarthättor, mesar var
som vanligt allmänt representerade. I Hjelmsjön 6 vigg. På golfbanan i Rya ligger sothönan på bo i en av dammarna, där också 2 rörhönor, en trevligt "pratande" ladusvala vid ruinen, mycket med provianterande starar på banan. I Ljungaskog minst 3 tofsvipor, ett 50-tal björktrastar, 2 råkor.
Namn: Björn
Datum: 24-26 april 2009
Text: Storspovar, grönbenor, ljungpipare, enkelbeckasiner och så vid 21.30-22.00 på
lördagskvällen ljudet från den fascinerande dvärgbeckasinen!! Var jag varit? På
nationalparken Store mosse. Nordväst om Värnamo. Finns det något bättre sätt
att njuta av stillheten, storheten. Orrspel hördes i stereo när jag under lördagmorgon stövlade ut på det stora mosseplanet. Tranor skrek så där lagom. Ängspiplärkor, trädpiplärkor, buskskvättor. Söndagen ägnades åt promenad runt Kävsjön.
Bläsänder, skedänder, sångsvanar, fiskgjuse, gök mm. Hamlad kulturmark kring
Svänö.
Namn: Janne, Allan, Peter P.
Datum: 26 april 2009
Text: Glömde nämna, 17 vigg i Lärkesholmssjön, där bredvid sjöng en entita.
Namn: Björn
Datum: 26 april 2009
Text: Cyklade Ringåsen - Ö. Ringarp – Bälinge – Lärkesholmssjön - mot Slättsjö –
Skåneleden - kom ut på 108:an ovan Westers – Åsljunga - Skåneporten - Ringåsen. Räknade något som vanligt, 40 arter blev det o inget anmärkningsvärt.
Nämnas kan svartvit på ett par ställen liksöm nyss anlända grönsångare, rödstjärt
på två lokaler, i en damm längs Skåneleden häckade ett sångsvanspar, liksom där
också fanns kricka, knipa, gräsand, grågås och sothöna. En tur på 3 timmar i sadeln!
Namn: Björn
Datum: 27 april 2009
Text: Hörde en fisktärna ovan Fedingesjön under växtinventering i Fagerhult.
Namn: Janne, Eva
Datum: 27 april 2009
Text: Ett par tre hussvalor i Västra Spång. 7 vigg och ett skedandspar i Hjälmsjön.
Namn: Patric
Datum: 27 april 2009
Text: Hörde och såg två ganska stora flockar med vitkindade gäss på förmiddagen,
kring 10.30-11.00. Antalet var ca 3-400 ex + 150 ex. Det kan vara bra att hålla
öronen och ögonen öppna vid likartad tid närmsta dagarna om man vill ha turen...
Namn: Janne

Datum: 27 april 2009
Text: Lennart har ju länge försökt inspirera oss bilburna skådare att övergå till cykeln.
Så denna måndagseftermiddag rullade jag iväg med hjälp av en lånad hoj. Till
Sånnestorp, Ramnekärr och tillbaks igen. Diverse sångare kunde avprickas: ärtsångare, lövsångare, bofink, talgoxe, svarthätta, rödstjärt mm. Nils Gust av på
Väderön kryssades också, pratstund. Huvudattraktionen var Ramnekärrängen
nere hos Unossons. Vitsippor lyste starkt på flera håll, även ett gäng med maskrosor och nån viol. Svinrotsbladen spirade upp lite överallt. Ulliga på undersidan
av bladen, men så här tidigt kunde man knappt påvisa nån mjölksaft när bladet
revs mitt av Stjärtmes hördes. Härlig fikapaus! Cigarr. Cyklingen hem gick över
Harbäckshult.
Namn: Janne
Datum: 28 april 2009
Text: "Pulsade" lite på Stens myr på kvällen, gick i kantskogen, lite på det öppna partiet ut till gylen. En orrtupp satt i björkskogen, sågs från vägen. Var det den enda
individen på myren detta år? Annars inte mycket att förtälja. En sj buskskvätta,
en likaledes sj ängspiplärka.
Namn: Björn
Datum: 28 april 2009
Text: Har fått problem med en sädesärla. Den har nämligen fått för sig att ha min traktor som boplats. Idag såg jag att den kröp in under hytten med bomaterial i näbben. Vad säger expertisen, jag måste ju använda traktorn i vårbruket. Tacksam
för svar.
Namn: Kurt Arne Johansson
Datum: 28 april 2009
Text: Skogsduvor har senaste veckorna hörts hoa från i alla fall två olika bokskogar i
Östra Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 28 april 2009
Text: F.d. Bengts Gård i morse:fiskgjuse 1 ex, drillsnäppa 1 ex, rödstjärt 1 sj.
Namn: Patric
Datum: 29 april 2009
Text: Ca 120 skrattmåsar vid Abborrgrundet i Hjälmsjön. En art som gillar att det har
svårt för att regna just nu!
Namn: Janne
Datum: 29 april 2009
Text: Apropå sädesärlan i "söndrysa". Kurt Arne, du får väl låna grannens traktor! Nej,
men det är kanske lika bäst att "inte bry sig"; har den inte hunnit lägga ägg, ruva
osv. så lär den väl alltid börja bygga nytt bo på annan plats ganska omgående. Eller vad? En mer blandad tveksamhet vad gäller fåglars lyckade eller misslyckade
bobyggande är ens inställning till kommunens, Gustavsborgs säteris väldiga,
schablonmässiga röjande på kommunens mark just i denna bobyggartid. Känns
en aning knepigt. Tycker faktiskt jag.
Namn: Janne

Datum: 30 april 2009
Text: Fin kväll vid Värsjön. Mellan 18.45-21.30. Nästan vindstilla, molnfritt, solnedgång. Första lomropen kom vid 19.45. Sen var det tyst på lomfronten till 20.45.
Dock bara enstaka rop och svarsrop. När sen skymningen kom mer inpå vid
21.15-21.25 hördes rop från tre olika håll. Mycket stämningsfullt. Varade dock
under ganska kort tid. Sammanlagt såg vi fem olika lommar, var av ett par tillsammans, medan de övriga tre låg var för sig. I övrigt: några grågäss, kanadagäss
hörs, knipor, krickor, gräsand, 4 gråtrutar, 3 fisktärnor, drillsnäppa, skogssnäppor, morkulla som drar just bakom en. I kvällskören hördes faktiskt koltrastar
från andra sidan sjön. Annars hördes knappt E4-an när vi anlände, men alltmer
som kvällen gick kom ljudet att bli alltmer urskiljbart. Ljud från flygplan, ljud
från hemglassbil (ända fram till 21.10 denna valborgsmässokväll!). En mycket
njutbar kväll.
Namn: Janne, Eva
Datum: 1 maj 2009
Text: Vandringar i mossmarker; dels i kanten av Flåssmyr, dels på Stensmyr. Inga orrar
eller tjädrar skrämdes upp, men några månader gamla tjäderspillningar hittades.
Trädpiplärkan sjöng mest överallt, enstaka ängspip vid Stensgyl. Tranrop, 3
krickor. Förutom lite av varje. Vid Flåssmyr påtagligt billjud. Vid Stensgyl nästan helt biltyst, kunde höra vinden. Blir kanske sämre framåt kvälls- och nattimmen.
Namn: Eva, Janne
Datum: 2 maj 2009
Text: 4 tuppar och en höna i Smörmyr, dessutom gol göken vid två tillfällen.
Namn: Eva
Datum: 2 maj 2009
Text: Grå flugsnappare, rörsångare och en flitigt trummande mindre hackspett vid
Långasjön. Buskskvättpar i Höjaholm.
Namn: Patric
Datum: 2 maj 2009
Text: Koll av backsippsbestånden - med tanke på det pådrivande, soliga vädret. Visst
var blomningen i full fart, en hel del ex var också överblommade. Antalet blommande individer är alltså en minisiffra. Persköp:15 ex (ovanligt lite) Rya kyrkoruin/golfbanan:1 ex (övergräsat!) Sånnestorp:10 ex, var av 9 i en bukett. Stort
röjningsbehov i Sånnestorp. Mycket knepigt tillstånd vid golfbanan med gräsöverväxt, ohävdad!
Namn: Janne
Datum: 2 maj 2009
Text: Kulturlandskapscirkeln var denna morgon, förmiddag hos Erik Torkelsson i Mattarp. Knappt 20-talet deltagare. Soligt, stilla, friskt. Bortåt hundratalet gråsparvar
brukar hysas i Eriks gårdsnärhet. Vi såg en del av dem. En ärtsångare sjöng, liksom en svarthätta. En tofsvipa flög förbi. Ormvråksbo. Bland växter kan nämnas
skogsbingel, lind, ask, blommande vitstrålande slånbuskage, hägg just utslagen.
Vid dalgången kring Lemmeshultsbäcken. Vi tog oss en titt på grunderna till den
byggnad där Lorentz och Sven Svensson i Florshult tillsammans med sin far
skulle börja tillverka stolar. Del av vattenhjul, axel kunde ses. Det blev dock inget av med tillverkningen. Avslutningsvis kikade vi på ägorna bak Eriks gård.
Namn: ÖN-cirkel (JJ)

Datum: 2 maj 2009 (ca)
Text: En tjäderhöna satt på vägen mellan Skönna och Ljungaskog.
Namn: Thommy Thörnkvist (gm JJ)
Datum: 3 maj 2009
Text: Dagens exkursion med 6 morgonpigga? skådare drog iväg mot Kristianstadstrakten vid 05-tiden. Vid Håslövs ängar mötte Jan och Josefin upp och det var trevligt
att återse ´gamla´ Örkelljungabor. Efter allt hälsningsprat gick vi över det flacka
fältet till de två utsiktsplatserna på området, med ständiga avbrott inför nya upptäckter. Vi upplevde att det var något glest med fågel, kanske på grund av det extremt torra vädret, men gulärla, rödspov, storspov, rödbena, grönbena, sävsångare, brushane var arter som avnjöts, förutom de mer vanliga. Grågäss med många
ungar t. ex. Första fikat avnjöts i ett njutbart väder vid stora fågeltornet. Nästa
anhalt blev Herculesdammarna och här hördes och sågs bl. a. stork näktergal,
gök, sothöna, skäggdopping, buskskvätta, fler grönbenor och minst 1 brushona,
rödstjärt, fasan. Väl tillbaks till bilarna bestämde vi att ta andrafikat på Lillö och
ytterligare fågelarter kom i vårt blickfång. Hämpling, steglits, tofsvipor med ungar, någon rovis på hög höjd. Innan vi for hemåt tog vi en titt, från bron över Helge å, ut över det fina våtmarksområdet Isternäset som idag var nästan torrlagt. En
fin morgon och förmiddag som bör gå i repris en gång om året!!
Namn: ÖN-exkursion (Lennart)
Datum: 3 maj 2009
Text: Jag avstod Hammarsjöns fuktängar för att istället njuta av Fäje myrs (vid Önnarp,
Röke) morgonstorhet. Mellan 04.20-05.20 satt jag på en tallmyrö i östra kanten
av myren. Kattugglan ropade i gryningsmörkret, en nattskärra satte igång att
"spinnrocka" och under utstövlingen drog ett 50-tal mindre gäss (vitkindade?!)
rakt över mig i rask takt. Morkullan drog. Väl på plats på min ö hördes orrbubblet
bastant och tydligt. Men jag fick aldrig någon chans att se dem. Efter ca halvtimmen upphörde ljudet för att återupptas först när jag lämnade mossen. Göken
gol mest hela tiden. I sångartagen var dessutom de flitiga buskskvättorna, några
taltrastar i kantskogen, trädpiplärka, lövsångare. Negativt kan anmärkas att det
nog var ett antal år sen som ljungpiparen sist gjorde häckningsförsök på det
ganska stora mosskomplexet. En skön timme på grannkommunens egen Fäje
myr, en Natura 2000-mosse, med rätt att bli naturreservat.
Namn: Janne
Datum: 6 maj 2009
Text: Margit ville gå längs Skåneleden från Svinstorpsvägen väster ut, så vi tog en
kvällstur i kanten av Store Ömosse. Här fanns det förr obs av järpe, men det var
rätt tyst idag. Lite sångare, någon trast, rödhake, kanske en trädpip, ringduvor.
Vid de öppna fälten i Lemmeshult, bortom där Henning bodde tidigare, hördes
buskskvätta och längre ner på en nysådd åker gick flera grågäss, duvor och kajor
och letade föda. Det mest intressanta var en tofsvipa. Kanske den häckar där? När
vi gick tillbaka längs mossen flög en fiskgjuse över oss.
Namn: Lennart
Datum: 7 maj 2009
Text: Några korta kommentarer med anledning av Zigges skrivelser till kommunstyrelsen. Visst känns det modigt av Zachau, Raimosson, Olsson, Engström och Zorec
att avstå från att seriöst samråda med Zigge och undertecknad om Pinnåområdets
utveckling. Vi har ju bara varit engagerade i området under 30 år. Vad modigt att
helt gå på en nyanställd samhällsutvecklares vällovliga tankar. Vad modigt! I öv-

rigt:50-tal grågäss vila vid Nisse Nilssons ängar tillsammans med två sångsvanar
nu i kväll. Besökte grillplatsen i Möllers skog. Kambräkenplanta ned mot Flinkabäcken. Men tyvärr fick koltrasten sjunga bäst den kunde för att överrösta motortrafiken.
Namn: Janne Johansson
Datum: 7 maj 2009
Text: Denna dag hade jag "hand om" en prao från Solängsskolan, Karl Henry Johansson i 7:e klass, under sex timmar. Mellan 09.00-15.00 åkte vi till Magle våtmark
utanför Hässleholm, till Värsjön, till Flinka sjö och vidare två stopp där vi röjde
buskar för att gynna växter. Magle våtmark:2 vitkindade gäss, grågäss, gråhakedopping, knipor, sothöns, gök mm. Kändes dock som ovanligt lite fågel var till
finnandes. Värsjön: flygande storlom + ett par intill en av öarna i söder, drillsnäppa, gäss, 30-40 lågflygande ladusvalor mm Flinka sjö:1 trana nära tornet, fin
brun kärrhökhanne + hona, grågäss (såg inga änder) - genomgångarna är förresten nästan klara för bägge riktningarna att ta sig till tornet! Fint jobb! Dessutom
fick jag för mig att jag och Karl Henry skulle röja, knipsa bort lite buskuppslag,
dels för backsipporna (13 blommande) i Sånnestorp, dels för att förhindra igenväxning vid smörbollslänten intill golfbanan i Rya. Jag fick god hjälp!
Namn: Janne
Datum: 7 maj 2009
Text: Bra jobbat med 1:a sidan till föreningen
Namn: Ferenc
Datum: 7 maj 2009
Text: Jag hade fel. Det var uppe i Bjärabygget det gjordes obsar av järpe i slutet av 80talet.
Namn: Lennart
Datum: 8 maj 2009
Text: Två morgontimmar vid Flinkatornet med flitig sång av gök. Lite grådisigt väder
men ändå avkopplande och njutbart. Mina sinnen noterade 23 arter på plats och
på väg dit och hem blev det några fler. Bl. a. rödstjärt i Hjälmsjö, Havabygget
och Ö Flinka. Jag räknade till 57 grågäss på ängarna i Flinka.
Namn: Lennart
Datum: 9 maj 2009
Text: Havde en trevlig dag ved Pinnån og Rya Kyrka. Ved Ryagården så jeg en göktyta
- som jeg var heldig at få taget et foto af. Er det en vanlig lokalitet for göktyta?
Og er der andre steder som kan rekommanderes?
Namn: Henrik Friis
Datum: 9 maj 2009
Text: Angående järpen, Lennart. Järpen noterades ett antal gånger på 70- och 80-talet,
från bl. a. Åkarp, i Bjärabygget där skjutbanan nu ligger, och Bjärabygget i Skånes Fagerhult.
Namn: Björn
Datum: 9 maj 2009
Text: På kvällen uppe vid Värsjön, skådande från två håll. Minst 4 fisktärnor, nog fler
men inte lätt att räkna, drillsnäppor, 3 storlomspar. Från Osbäckens utlopp sågs
en del fiskmåsar, skrattmåsar och ett par fisktärnor sitta på den omtalade stenra-

den en bit ut i sjön. Och där, stundtals skymd av måsar, satt en för kommunen
ovanlig besökare. En rastande skärfläcka!! Efter en stund lyfte alla måsarna och
då även skärfläckan innan den åter slog sig ner på en sten. Verkligen oväntat men
destu trevligare. Också vid utloppet låg faktiskt en vitkindad gås. Flinka sjö den 7
maj. Drygt 60 grågäss vid våtmarken, där även 2 sångsvanar. I anknytning till
"Konrads lindar", på gärdsgården där, en stenskvätta.
Namn: Björn
Datum: 9 maj 2009
Text: Under mer än fem timmar vistades vi på Vakö myr, nära Älmhult. Stora delar av
mossen brann 1992. Flertal ljungpipare hördes utöver det vidlyftiga mosseplanet.
Trana. Göken gol flitigt. Buskskvätta, stenskvätta, trädpiplärka, ängspiplärka,
svarthätta, ärtsångare mm Skön vandring ömsom på den ganska torra, ljungrika
myren, dels bland björkuppkomlingar, bland vindfällen och brandfällen på moränkullar. Vakö myr ligger mestadels i Småland, men når även ner en liten bit i
Skåne.
Namn: Kenneth, Ingrid, Eva, Janne
Datum: 9 maj 2009
Text: Under det att dagens fika fixas (inför färd till den stora Vakö myr, nära Älmhult),
hörs ca 05.35, genom rutan ett småkackel... ett gäng på ca 200 vitkindade gäss
drar på låg höjd, i dålig formation, snabbt mot öster, nordost.
Namn: Janne, Eva
Datum: 10 maj 2009
Text: På fågelskådningens dag hade vår förening en lokal "Tag Plats" tävling. Någon
tävling blev det inte, utan alla 8 personerna skådade tillsammans på tre olika lokaler i ett kanonväder. Vid Värsjön väckte trollsländor i olika kläckningsstadier
en stund mycket av vår uppmärksamhet. Sittandes på strån, kvistar, strandsatta
båtar mm blev de fotade av Patric i alla tänkbara ställningar. Grönskimrande var
de, men vilken art är frågan. Annars det vanliga i sjön. Fisktärnor, storlommar,
fiskmåsar, knipor, fiskgjuse, drillsnäppor. AV tättingar, grönsångare, trädkrypare,
svarthätta m. fl. Sedan blev Långasjön besökt. Brun kärrhök. trana, enkelbeckasin, rörsångare, törnsångare, sävsparv, gröngöling och mindre hackspett kan
nämnas. Slutligen åkte vi till Lönnsjöholm där skogsduva, kaja i bohål, rödhake,
grönsångare sågs eller hördes, bland många andra.
Namn: ÖN-exkursion gm Björn
Datum: 11 maj 2009
Text: Stod mellan kl. halV sju och åtta vid Värsjön, nedan Malmströms i Slättsjö med
tanke på kommande Tag Plats. Hade då 25 arter, men under hela tiden upptogs
min tid av en oidentifierad vadare på en sten ute i sjön. Den behagade inte flytta
på sig under hela min vistelse där, trots att ett par fiskmåsar stundtals satt på en
större sten strax intill. Jag hoppades att den skulle lyfta, men det enda den gjorde
var att flytta sig lita på stenen sidledes. Större än drillsnäpporna. Jag tror det var
en ..... Vi spekulerar inte mer. Hela 8 fisktärnor i alla fall
Namn: Björn
Datum: 12 maj 2009
Text: En ganska morgontidig utefrukost nere vid tösernas, pågarnas badställe i Pinnåområdet. Blev ganska fina bilder i motljus, nyfräscha löv, rinnande vatten. En
forsärla trippade, letade bland strandrötter. En grå flugsnappare hördes från trädkronorna. Själv mådde jag tillsammans med mitt afrikakaffe, min macka och min

cigarr. Därefter bilade jag till Åkarp, nya stug- och golfbanesatsningen. Husen
har ju poppat upp likt svampar ur kulturjord. Gräset grott på de tillrättalagda banorna. Dock några anmärkningar: Gamla kyrkvägssträckningarna är avklippta på
flera håll. Gamla backsippslokalen bortschaktad! Och inte har väl vår allra bästa
kommunledning, kommunstab något ansvar för sådana bagateller.
Namn: Janne
Datum: 13 maj 2009
Text: Ett par timmar i Spinnerietområdet. Vilket härligt stycke natur att smått försvinna
i. Ett finfint parti av Pinnån (Spång), alkärrsområden runt kring, stengärden i kant
med vattendraget. Vitsippor, humleblomster, älgört. Hultbräken, kambräken (i
bokskogens nedre sluttning) och spirande liV från den ensamma safsaplantan
(kungsbräken). Ormbäret hittades på norra sidan ån och här fanns mängder med
brunstarr, även blommande. Och så jätteblocket, åns kvillaktiga uppdelning i
många småarmar (mest vid högvatten). F.d. ängsmark och miniåkermark. Små
odlingsrösen. Visst blev det en härlig eftermiddag!
Namn: Janne
Datum: 14 maj 2009
Text: Hela 21 personer hade mött upp på studiecirkelns fortsättning. Denna gången besöktes backsippslokalen i Perköp och familjen Unossons fina blomsteräng i
Ramnekärr. Backsipporna var i stort sett utblommade, men istället hade svinroten
börjat komma igång. Regnet undvek oss och solen lyste gott, samtidigt som ett
par regnbågar syntes bit upp himlavalvet. Fikakorgen intogs i Ramnekärr, trevlig
samvaro.
Namn: ÖN-kurs genom Björn
Datum: 14 maj 2009
Text: Ett antal tornseglare över centrum i förmiddags.
Namn: Björn
Datum: 15 maj 2009
Text: En stenskvätta vid vägen mellan Hjälmsjövik och den nya väg 24. Besök vid
Spångabyggets sidvallsäng. Vattenklövern börjar så smått blomma, småvänderoten varit i gång ett tag. Även granspirans ljusröda blommor tittade fram uppe i
blåtåtelsluttningen. Nålstarr, hirsstarr mm. Skönt i solens strålar, skönt som barfotabarn i det kallblöta underlaget.
Namn: Janne
Datum: 15 maj 2009
Text: Cyklade 3 tim om Åsljunga, Jälla, Lärkesholm, Skåneporten och sökte efter grå
flugsnappare och sothöna. Den grå hittade jag både i närheten av Jälla sjö och vid
Lärkesholms f.d. skola. Minst 6 ex noterade jag. Vid en uppsamlingsdamm mellan E4 och Jälla sjö var 4 ex oroliga tofsvipor, vilket kan tyda på att de hade ungar i grannskapet. I dammen låg en kniphona med 2 ungar. Sedan siktade jag på
dammen uppe i Lärkesholms skog, där Skåneleden går förbi. Björn var ju där för
ett tag sedan. Idag obsade jag 2 ex. Sothöna var av den ena var mycket irriterad
på en kniphona med 2 ungar. En annan knipa hade 8 ungar och där fanns 2 sångsvanar, var av den ena låg stilla. Det är gott om svarthätta överallt och jag hörde
6 st grönsångare i bokskogen längs sjökanten på väg hemåt. Sten- och buskskvätta vid Skåneporten.
Namn: Lennart

Datum: 16 maj 2009
Text: Tre tävlingssugna skådare deltog i SkOF:s tävling "Tag Plats" med att för trdje
året i rad välja Långasjön som lokal. De tre var Janne, Patric o undertecknad. Tiden vi satt var mellan 05.15. till 11.15. I solskenet blev det fikor, mycket prat o
diskussioner och och även mycken tid åt spaning o lyssning. Totalt blev det bara
45 arter och inga överraskningar direkt. Till exempel visade sig inte brunhökshannen förrän vid 10-tiden, vad detta nu betyder. Den mindre hackspetten var
"makalös"? Under hela vår tid vid sjön ljud hans trumning lite från och till, även
"tytandet" ljöd då och då. En väldig resonanslåda hade han hittat. Vi hade även
större hackspett, gröngöling och spillkråka. Tornseglare, hus- och ladusvala,
energiska rörsångare, förbiflygande skogsduva, stenknäck, dito tofsvipa, mm.
Men som sagt, bara 45 arter mot 52 arter 2008, 53 arter 2007. Vid Värsjön 2006
hade vi 50 arter.
Namn: Björn
Datum: 17 maj 2009
Text: Som observandum bör visst tilläggas att ett ganska stort insträck med bivråk
gjorts över bl.a. Nordvästskåne denna dag. Enligt Bengt Hertzman. Vi hade kanske mest näsorna nedåt...
Namn: ÖN-exk. tillägg (JJ)
Datum: 17 maj 2009
Text: Dagens Kullabergäventyr började kl 08.00 och avslutades ca 16.00. Nästan som
en riktig arbetsdag fast det var söndag. 11 personer hade mött upp och deltog i
vandringen som började vid Josefinelust, gick på norra sidan ut till fyren, därifrån
längs södra sidan tillbaks till Ransvik och bilarna. Först nerklättring till grottorna
vid Josefinelust. Glansbräken, stenbräken, strandglim. Minfika. Möllebäcksmal.
Dessa vidunderligt välspolade, välformade strandstenar. Det var pråligt med växter och grönska var man kom. Buskstjärnblomman lyste överallt starkt. Mycket
stora bestånd med månviol, med ramslök. Härliga dofter. Lundslok, hässlebrodd,
nunneört, sårläka. Bland fåglarna hördes sångare som svarthätta, trädgårdssångare, gulsångare (härmsångare), skogsduva, stenknäck m fl Huvudfikat intogs med
utsikt över Västra udden, havet i sin utbredning. Visst var det härligt! Och när vi
väl skulle gå stämde näktergalen i. På gamla svarttallens områden finns sen 1980talet en fin framväxande fäladsmark. Ormvråk seglade, en tornfalk spelade förbi.
Och några av traktens berömda björnbär kunde ses och kännas in på bara huden.
Sista biten ned till diamantklippan vid Ransvik bjöd ånyo på mäktiga vyer, nu
med Mölle inför ens ögon. Nya växter och fåglar, prat och gemenskap. En skön
dag i naturens sköte.
Namn: ÖN-exkursion (Zigge, Janne)
Datum: 17 maj 2009
Text: Morgonstund (7.20-8.55) har guld i mun. Min 'guldrunda' är ju om Hjälmsjö,
Flinka, Sjöbygget, Ljungaskog. Vid Prästsjön hördes årets första trädgårdssångare och en dito på Turabygget. Och på samma plats som förra året, nere i Grytåsa i
buskagen mittemot häststallen, hörde jag härmsångare. Sedan är det ju så att alla
de andra arterna som finns i landskapet, som man inte skriver ner, också nått
mina sinnen. Det skulle nog blivit ett 30-tal arter. På väg hem från söndagens
Gudstjänst flög tornseglare över Södergården.
Namn: Lennart

Datum: 18 maj 2009
Text: Kort efter 09-tiden hördes och sågs stora gäng med vitkindade gäss komma ganska lågt över Hjälmsjön med riktning österut. Kom i två flockar, sammanlagt
bortåt 1000 individer! Märkligt nog kom efter fyra-fem minuter delar av flockarna flygandes tillbaks mot Hjälmsjö, för att sen åter snurra runt och till slut inrätta
sig i sin östliga målsättning.
Namn: Janne
Datum: 19 maj 2009
Text: Vitkindad gås, ca 500 ex åt NO vid klockan 09.52. över Ringåsen. Hörde en
stund tidigare en annan flock.
Namn: Björn
Datum: 19 maj 2009
Text: Kul o se att brukad jord innebär nygamla arter! Tänker på tofsvipa som ett exempel, Gunnar Edvardsson i Lemmeshult har brukat upp hela fastigheten som stått i
träda i många år, och vips så ser man, tofsvipa, stenskvätta, betande grågäss ( inte
så omtyckt ) osv. kul tycker jag!! Tänk att få se storspov i Lemmeshult igen!
Namn: Mattias Lindström
Datum: 20 maj 2009
Text: Gjorde som Lennart alltid gör, cyklade en tur på morgon/förmiddag. Från Ringåsen - Bälinge-St. – Källstorp – Lärkesholm – Skåneporten -Ö. Ringarp och hem.
En längre fikapaus ingick, på ängarna vid Lärkesholmssjön. Hade totalt 49 arter
och inget anmärkningsvärt, men det räcker så bra ändå! Faktiskt en stenskvätta på
Kjällstorps betesmarker, grå flugsnappare i Lärkesholm, enkelbeckasin i Källstorp i anknytning till dammen där. Trädgårdssångare, gök, gröngöling, spillkråka
mm.
Namn: Björn
Datum: 21 maj 2009
Text: Gjorde min min kommunrunda med 20 stopp och då räkna alla fågelindivider
man ser o hör. Rundan har följande sträckning. Börjar i Ö. Ringarp - St. Källstorp
– Lärkesholmssjön - kommungränsen till Hlm – Värsjön –Hästhagen – Värsjöby
- Flygfältet Skånes Fagerhult – Jännaholm - S. Össjö – Smedhult – Porkenahult –
Krångelbygget – Lönnsjöholm – Vemmentorp – Sonnarp - Sonnarpsbacken. En
runda på 67 km. Hade denna dag 55 arter, plus ett antal utanför stoppen som ingår i räkningen. Det mest anmärkningsvärda var väl göktytan som lät ca 30 meter
utanför kommungränsen i Slättsjö!! Hade som man ska ha bofink o lövsångare på
alla stoppen, svarthätta på 16 stopp. Anmärkningsvärt, inte en enda rovfågel! En
sådan tur tar ca 5 timmar i anspråk.
Namn: Björn
Datum: 22 maj 2009
Text: En knapp morgontimme (04.30-05.15) vistades jag uppe vid Flåssmyr - mellan
motorvägens tilltagande buller och de svagt spelande orrtupparnas kutter. Minst
tre tuppar fanns att se! Möjligen kan ytterligare en tupp ha funnits på plats, men
det var svårt bli helt säkert när jordmassor och stenblock lite skymde sikten. Däremot sågs tre orrar som nämnts mest hela tiden. Kråkpar, ormvråk, koltrast- och
ärtsångarsång. Konkurrensen från bilarna och långtradarna försvårade tolkningen
av naturljuden. Torvbrytarna brutit hel del innan i försommarens torka. Även brutit upp rälsen ut på mossen. Dock fin morgon efter det att ett åskregn dragit över
och förbi.

Namn: Janne
Datum: 23 maj 2009
Text: På cirkelns program stod det morgonvandring kring Flinka sjö. Vi 11 personer
var i stort ute mellan 06-10.00. Vädret var växlande, innefattande en del regn. Ett
knappt tiotal grågäss landade i sjön. Sångare som törnsångare, svarthätta, gärdsmyg, kungsfågel, kol- och taltrast. Huvudfikat nära utloppet från den här helt
igenväxta delen av Flinka sjö. En ensam trana vid Nisse Nilssons, liksom två
sångsvanar. Ute vid Konrads gamla vik smög vi fram mot vass och kaveldun.
Sprängörten växer på flera håll. Demonstration. Olika starrarter mm
Namn: ÖN-cirkel (Zigge, Janne)
Datum: 28 maj 2009
Text: Vi var med på kulturcirkeln och njöt av de fina miljöerna i Rya och Årröd. Någon aktiV räkning av fåglar blev inte av, men vi hörde bl. a. taltrast, svarthätta,
lövsångare, mindre hackspett, grönsångare, gärdsmyg, svalor m. fl. Janne fick en
skymt av en uggla i närheten av den stora eken i Årröd. På hemväg såg Margit en
törnskata, så vi måste backa för att alla i bilen skulle få ta en titt på den.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 28 maj 2009
Text: Kulturlandskapscirkeln besökte denna kväll några av kommunens få smörbollokaler. Först njöt vi av anblicken av ett större antal blommande, snart blommande
bestånd i Rya, nära Rya gård. Detta är kommunens klart bästa lokal för arten, en
sluttning ned mot en av golfbanans dammar. Därintill finns, fanns en ganska bra
lokal för backsippa. Även det en mindre, drastisk slänt som varit utan någon form
av hävd och skötsel sen golfbanan byggdes! Numera bara ett fåtal sippor kvar. Vi
noterade två stänglar! Därefter var det Årröds trevliga kulturlandskap som besöktes. Här finns småskalighet, här finns omväxlande trädinslag med härliga bokar
och framförallt ekar. Den största, alltmer döende, jätten fick vi vara fyra man att
omfamna. Även här finns ett mindre antal smörbollbestånd. Humleblomster,
småvänderot, kärrbräsma. Avslutningsvis letade sig bilarna fram till Hövdingagraven, den gamla skuggbräkenlokalen. Mycket berg i dagen. Och en enda, men
praktfull svartbräkenplanta i en klippspricka. Ett trots vissa regnstänkt glatt, piggt
gäng på 15 deltagare.
Namn: ÖN-cirkel
Datum: 29 maj 2009
Text: Mellan kl. 8-10 var jag nere i Flinka och inventerade de 20 holkar som vi satte
upp i feb. -08, plus den som hänger på tornet. AV dessa 21 småfågelholkar finns
det häckning i olika stadier i 19 av dem. 8 st. med Svartvit fl, 6 st med Talgoxe
och 5 st med Blåmes. Det är kanske lite tidigt att inventera eftersom svartvit hona
ruvade i 2 holkar och det fanns få ägg i 3 holkar, 3+3+1. Jag tittade också i de 4
gamla starholkarna men de var tomma. De är väl inte så lämpligt placerade, nu
när det växer igen alltmer. Vid fikastunden i tornet hördes både rörsångare och
sävsångare sida vid sida, samt törnsångare, svarthätta, sävsparv, gök m. fl. En
häger, sångsvanpar, 15-tal gräsänder plus några ungar och plötsligt var en ryttlande och matsökande fisktärna på besök. Trevligt!
Namn: Lennart
Datum: 30 maj 2009
Text: En närtitt in i den hårda verkligheten. Hemmakring hördes lite prassel... efter ett
tag visade sig en snok med smak för padda. Tänka sig. Den försökte få grepp om

paddans nos, sög sig fast, vidgade gapet. Men trots lång närkamp kom snoken
visst inte längre. Efter nån knapp halvtimme släpptes greppet, snoken ringlade
bort, paddan stod kvar kaxig som just en padda. Själv fick jag några ganska bra
bilder. En pingstdag mitt i verkligheten.
Namn: Janne
Datum: 30 maj 2009
Text: Rundtur denna pingstafton med kvällsmålet Värsjön. Skön kväll. I och vid sjön
ett ganska stort antal vitfågel. På håll en mörkare trut, troligen en silltrut?! Bland
lommarna sågs olika individer från fyra klart skilda håll. Ett par vid en ö, var av
en som tycktes ligga på rede. Två individer tillsammans på ett annat håll. Sammanlagt sex vuxna lommar. När vi vid 21.10-tiden lämnade sjön gavs vi en fin liten lomkonsert att njuta av!
Namn: Eva, Janne
Datum: 31 maj 2009
Text: En smådopping i Flinka sjö.
Namn: Kjell
Datum: 30 maj 2009
Text: En råka vid Ekholm.
Namn: Kjell
Datum: 31 maj 2009
Text: Kärrsångare 1 sj Västra Spång.
Namn: Patric
Datum: 31 maj 2009
Text: Har under helgen kollat i de sammanlagt 23 starholkar vi har uppsatta på olika
håll i kommunen. Alla var bebodda, 21 starhäckningar, 2 bebodda med blåmes. I
en av holkarna var starungarna flygga. i de övriga 20 fanns det sammanlagt 89
starungar som kommer att lämna den trygga holken inom ett par dagar. Detta ger
ett snitt på 4,45 ungar per holk, vilket får anses vara ett högt resultat med min erfarenhet, som väl är en ca 30 år i branschen.
Namn: Björn
Datum: 31 maj 2009
Text: Snok-paddan-fighten var ju på söndagen den 31 maj!
Namn: Janne
Datum: 1 juni 2009
Text: Nattrunda på en del lokaler, först Flinka sjö. En sj taltrast så sent som kl. 23.! En
överflygande spelande skogssnäppa, rörsångare. En nattskärra på Store mosse,
där emot kunde ingen höras vid Abborrasjön i Eket. Långalts myr en skärra, möjligen kanske ännu en, kattugglemor hördes. Detta värt att nämnas. Natten fantastiskt fin!
Namn: Björn
Datum: 1 juni 2009
Text: Två vackra ligustersvärmare hade Ingvar Olsson, tidigare boende i Harbäckshult,
observerat och plockat upp från sin gräsmatta i Magnarpsstrand. Kjell, Rigmor
och undertecknad gjorde ett eftermiddagsbesök. Visst var dom stora, lätt rosa på

kropp och bakvingar mm. Och kaffe och snack. Ikväll tog de säkert åter till vingarna... skymings- och nattdjur som de är.
Namn: Janne
Datum: ca 1 juni 2009
Text: Såg en mindre hackspett på nära håll hemma i trädgården på Skytteparksvägen i
Örkelljunga.
Namn: Birgitta Åkesson (gm JJ)
Text:
Datum: 2 juni 2009
Text: En kvällskoll vid Spångabyggets vildhöstnadsäng. Granspiran verkar ha haft ett
ganska bra år, var nu på väg att blomma över. Den mer fåtaliga tätörtsväxten
hade ensamma, blå toppblommor på några olika ställen. Vattenklövern och småvänderoten var också på överblomningsstadiet, medan den blöta markens alla
starrarter och ullarter är på väg att mogna och bli synliga. Tranbärets rödaktiga
närvaro. Och årets kambräkenplantor på väg att bli vuxna (en kärrtistelplanta togs
bort med våld). En spännande äng att traska i - men man ska helst gå där barfota!
Bland fåglarna sjöng trädkryparen melodiskt, taltrasten mer trotsigt, självständigt.
Talgoxe.
Namn: Janne
Datum: 4 juni 2009
Text: Gick runt Flinka sjö i morse på jakt efter för oss sällsynta sångare. Ingen sådan
hördes! Många törnsångare i anslutning till sjön, 4-5 sjungande, 2-3 rörsångare,
en törnskata varnade vid Konrads lindar o flög sedan utåt sjön utan att jag fick se
könet på individen. Flygga starungar runt fälten, sävsparvsång, mm.
Namn: Björn
Datum: 5 juni 2009
Text: Det var lite oroligt före årets naturnatt med mycket regn, men kvällen och natten
blev fin, om än ganska kall. Antagligen var det kylan som gjorde att det blev helt
mygg- och knottfritt! Vi valde, som några gånger förr, Långasjön, Lönnsjön och
Långalts myr för lyssnande och skådande. Vattenrall, kattuggla, gök, buskskvätta, rörsångare. Trastsång. 22.10 hörde vi första nattskärran som då drog igång lite
försiktigt vid Lönnsjön. Ute på Långalts myr fick vi sedan fina upplevelser av en
nattskärra som ljudlöst dansade runt oss några varv i månljuset. Två nattskärror
på Långalts myr, en mot Skrikamyren till och två vid Lönnsjön. 5 stycken i området alltså. Trevlig kväll. 7 deltagare. Hemma vid 23.30-tiden.
Namn: Patric, ÖN-exkursion
Text:
Datum: 5 juni 2009
Text: Årets gökotta med eleverna från årskurs 4 ägde rum denna lite kyliga junidag.
Dock slapp vi regnet under morgon runt någon av de båda sjöarna i Lärkesholm.
Uppdelade i fem grupper vandrade eleverna tillsammans med lärare, några föräldrar och "guider" från ÖN och studerade växter, fåglar och annat av intresse i
naturen. Storlommen låg i sjön, drillsnäpporna var oroliga av vår närvaro och
minsann, efter alla obsarna från 1994, hittades den i kommunen igen, mindre
flugsnappare. Ett ex sjöng vid 108:an, ca 100 meter in på grusvägen mot Lärka
Sjöhult. Och ännu ett ex sjöng på fälten vid Eje Mårtenssons! Morgonen kändes
då som lite "i hamn". Men korven smakade bra efteråt. Tack så mycket!

Namn: Björn
Datum: 6 juni 2009
Text: Inventerade resten av holkarna i Flinkaserien 33 st. Några gamla, några nya, 4
starholkar plus uggle- och knipholk. Ingen häckning i de två senare, ytterligare
11 utan häckning, döda mesar i tre holkar? Nötväcka i endast en holk och den var
redan tom, utflugna!? Häckning av stare i en av de nya holkarna. Svartvit flugsnappare i 7 holkar och talgoxe i 8.
Namn: Lennart
Datum: 6 juni 2009
Text: Morgonkoll vid Lärkesholmssjön, vid "Björns" mindre flugsnappare, nära väg
108. Vi var på plats vid 05.10 - lyssnade i ca 15 minuter. Resultat? Nej, ingen liten snappare kunde höras!
Namn: Eva, Janne
Datum: 5 juni 2009
Text: En liten komplettering. Den Mindre flugsnappare som jag hörde på morgonen
tillsamman med åk 4-elever, var vid Eje Mårtenssons fårhage ca 100 m öster om
gården, mot sjökanten till. Alltså vid lilla sjön.
Namn: Lennart
Datum: 6 juni 2009
Text: Kollade holkarna i Ö. Ringarp med förkylning som följeslagare. Bara en nötväckehäckning mot tidigare som mest fyra under ett år. Dessa var flygga liksom
flera av mesarna, då troligen någon svartmes och några talgoxar. Ett antal holkar
närmast åkrarna hade varit utsatta för plundringsförsök och ett par häckningar
hade då blivit spolierade. Resultatet blev följande. Talgoxe 17, svartvit flug 14,
obest. mes 9, blåmes 5, nötväcka 1, svartmes 1 och tomma 3 st.
Namn: Björn
Datum: 7 juni 2009
Text: Mindre flugsnapparen en bit från 108:an sjöng flitigt även vid 11-tiden, när jag
passerade på väg nordvästut. I morse kunde jag alltså inte höra det ex som sjungit
vid lilla sjön. Jag tror jag var ungefärligt på rätt plats när jag efterlyssnade den.
Men den kanske finns kvar ändå eller flyttat sig något?!
Namn: Janne
Datum: 7 juni 2009
Text: Efter kvällstittning på en något medioker fotbollsmatch i rutan fann jag det denna
morgon dags för ett nytt försök att kolla trovärdigheten i flugsnapparskådarnas
observationer. När jag vaknade vid femtiden bar det av uppåt Lärkesholm. Först
till lokalen ganska nära 108:an. Stannade ca 10 minuter vid 05.30-tiden. Fin gök,
taltrast, trädgårdssångare, grönsångare... men ingen mindre flug. Körde så till
grustagsparkeringen mellan sjöarna. Och gick och vistades ca en timme på sydsidan av sjön, i anslutning till fårbetet, lövskogen. Fikafrukost intogs. Gök,
koltrast, taltrast, trädkrypare, svartvit flug, grönsångare. Från sjön korrade en
skäggdopping, även drillsnäppa, fisktärna. När gick tillbaks upptäckte jag en ensam storlom i stora sjön. Men hade alltså ingen tur med mindre flugsnapparekryss här heller! Innan jag körde hem gjordes lite innan sjusnåret en ny koll
bortåt 108:an. Gärdsmyg och rödhake hördes dessförinnan in i bilen... Och faktiskt! Hade inte krysskollegerna rätt. Även jag fick, måste jag erkänna, höra en

obestridlig mindre flugsnappare sjunga tydligt, fint ett 50-tal meter norr om vägen. Bland bok, ek och nära grandunge. Roligt!
Namn: Janne
Datum: 9 juni 2009
Text: I regnet gick jag en stund längs Flyet på Torrabyggetsidan. Ganska tyst. Febrilt
varnande skogssnäppa, morkulla, sävsparv, rörsångare.
Namn: Björn
Datum: 9 juni 2009
Text: Gjorde en räkning av Spångabyggetängens granspiror. De mesta överblommade,
men ganska lätt att räkna dem ändå. Jag kom i år till en siffra på minst 1.200
blommande stänglar. Ett gott år för den ljusröda skönheten!
Namn: Janne
Datum: 9 juni 2009
Text: Den som tycker om vackra blommor bör ta en promenad på stigen som går från
vattenverket längs med Pinnån nedströms. Ge inte upp förrän ett staket stänger
vägen. Vilka blommor det är får Du själv lista ut.
Namn: Kjell
Datum: 10 juni 2009
Text: ÖN hade begärt en träff med kommunledningen angående Pinnå-reservatet och
planerna på en ny bro över densamma. Vi fick denna sena eftermiddag träffa
kommunstyrelsens arbetsutskott; Zachau, Raimosson, Engström, Zorec och Olsson. Från ÖN deltog Zigge, Patric, Björn, Janne plus Bengt (Christiansson).
Dessutom Sturesson, C G Nilsson och Kent Svensson bland tjänstemännen. Kontenta: Det tycks som om kommunledningen från början beslutat driva brofrågan
på så vis att Pinnågruppen inte skulle kunna få påverka handläggningen! Zachau
erkände att "man missat" kontakten med ÖN. Ganska märkligt att man kan missa
att det finns aktiva företrädare för naturvården som jobbat och engagerat sig i
området under 30 år... Fanns det i alla fall inte en enda tjänsteman som kunde
komma ihåg detta... Pinnågruppens roll i det blivande reservatet ska förtydligas,
Zigge ska träffa företrädare för kommunen. Till slut dryftades frågor kring hur
ledningen ser på sin roll vad gäller frågan att på ett mer generellt plan sköta det
kommunala naturvårdsansvaret. För att kort summera: Inte blev man väl direkt
upphetsad över politikernas engagemang och insikt i frågan. Man kan tydligen
profilera sig på olika sätt. Är det detta vi förtjänat?
Namn: Janne
Datum: 11 juni 2009
Text: Fågelinventering i "Vemmentorpsrutan" under två förmiddagstimmar. Brun kärrhökhanne, spillkråka, svarthätta, törnsångare, buskskvätta, gråsparv, pilfink. Ett
hus under uppbyggnad i den fina, ogödslade betesmarken upp mot skogen, masten (Tockarp). Varför just där. Känns synd! Området med i naturvårdsplanen.
Namn: Janne
Datum: 13 juni 2009
Text: Två ungar av mindre strandpipare på norra industriområdet trots att marken blir
alltmer belamrad med byggmaterial från Åsbohus.
Namn: Lennart
Datum: 14 juni

Text:

Vad var det vi missade på Kjells förslag? Vi gick hela vägen fram... Vackert,
otroligt vackert längs åkanten, men vilka blommor tänkte han på? Nu drar vi mot
Hemavan, för styva 25 mil i de södra fjällområdena. I riktning mor Kvikkjokk.
Vi synes, inne eller ute, ha det gott

Namn: Birgit & Pär
Datum: 14 juni 2009
Text: Denna vackra förmiddag var det den årligen återkommande "Vilda blommornas
dag". Vi var 19 personer som strövade i Ingeborraps kulturmarker och även tog
en titt på diabasklippornas backglim, blåsippa och blodnäva. Zigge berättade som
vanligt villigt och kunnigt om det vi ramlade över. Det kunde vara vanliga gråoch rotfibblor, något mindre vanliga gökblomster och sommarvicker och klart
ovanligare jordtistelrosetter och ännu blommande smörbollar. Byns gamla ängsmark, fägatorna, utmarken (fäladen), skvaltkvarnen, kryddträdgården. Ett trevligt,
intresserat gäng som alltså fick mycken botanik sig till livs - och inte minst glädjespridande var Hedvig på 5½ år och hennes lillasyster. En stor bukett blomster
plockades ihop.
Namn: ÖN-exk (JJ)
Datum: 17 juni 2009
Text: Johan o undertecknad åkte runt till olika lokaler lite före midnatt på jakt efter
nattljud. Lokalerna var i tur o ordning Lärkesholm, Jälla sjö, Åsljungasjön, Långasjö, Bosjöholm, Lönnsjön plus Långalts myr. Morkulla i Lärkesholm, 2
kattugglor vid Långasjö. Detta var det enda värt att nämna, inga nattskärror! Lite
besynnerligt.
Namn: Björn
Datum: 17 juni 2009
Text: Smörbollbeståndet vid Rya gård utsattes för räkning denna stilla, knottrika kväll.
Förutom delvis överblommade smörbollar finns här rikligt med hundkäx, ängskavle, humleblomster, vitmåra, liljekonvalj. Resultat: ca 83 smörbollbestånd med
sammanlagt ca 360 blomhuvud. Antalet bestånd är ungefärligt som innan, men
antalet blommande huvud verkar ha minskat en del. Om man jämför med räkningen 2004 så har nog de stora bestånden med upp till 35-45 blomhuvuden till
synes minskat till 25-30. 2006 räknade vi in 95 plantor med 616 huvud. En del
blommor var avätna, troligen av rådjur. Egentligen borde hela sluttningen slås
varje sensommar med hjälp av lie. Vi får se om den snart avslutade kulturlandskapscirkelns medlemmar kan ta på sig detta jobb? Orkar vi? (ÖN:s huvudängar
är ju de i Spångabygget och Ramnekärr!)
Namn: Eva, Janne
Datum: 17 juni
Text: Intervju med Bertil och Lillebil Nilsson i Bosjöholm. Bertil uppväxt på gården.
Förr fanns här som på andra håll tofsvipor och storspovar. Bertil minns att det
fanns mer än ett par av varje. Speciellt var det gott om tjädrar på 40-, 50-talen.
När han själv var endast 15 år fick han möjlighet att tjäna pengar genom att förse
familjen med tjäderstek. Han minns att han då, 1952/53, sköt inte mindre än 15
tjädrar som alla åts upp inom hemmets väggar. Den hösten torkade inte säden,
tröskade långt efter nyår... Han kände till att man på en granngård jagade tjädern
även under vårspelet, men det praktiserade han inte själv! Orren var det förhållandevis sämre med. Enstaka tjädrar finns ännu i grannskapet. Tranan har ju
kommit som häckfågel senaste 10-12 åren. Vi prata om det mesta, sen gick vi

runt i markerna, trevlig tallskog, rullstensås, spillkråksbo. Och som intervjuare
blev man förplägnad på bästa sätt. Tackar!
Namn: Janne
Datum: 17 juni 2009
Text: Kjells floratips är den i våra trakter ovanliga synen av lundarv - en nejlikväxt
som visst har spridit sig fint nere vid Pinnån, nära Kjells f.d. tomt. Den är alltså
planterad från början, men känner sig väl tillrätta i markerna ganska nära ån...
Namn: Janne
Datum: 21 juni 2009
Text: Vi tog oss på fm. med cykel till Lärka Sjöhult och gick runt lilla sjön, och blev
observanta på att det fortfarande är mycket fågelsång även om vi nu nått sommarsolståndet. I stora sjön var drillsnäppa och storlom och många sångare är aktiva, liksom göken. Här hemma har det flugit stenknäck hela våren och nu är det
en kull ungar som far runt i grannskapet varje dag.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 21 juni 2009
Text: Har ett ringduvepar som häckar i vår hängbjörk 5 meter från vårt hus, dom har
hållit på med bobygget i över en månad, har plockar kvistar på marken lika länge,
men till sist fick dom till det, klättrade upp och kollade, svårt att komma till,
mycket grenar i vägen, men där är minst ett ägg
Namn: John
Datum: 21 juni 2009
Text: Cyklade en mindre tur med hunden springande bredvid. En gröngöling vid Flinkagården, en fisktärna i stenbrottet i Ekholm, där också åtminstone två mindre
strandpipare, en glada över Flinkagården, en i Ö. Flinka som höll två ormvråkar
under "uppsikt". Fortfarande en del röster i skog o mark. Svarthätta, törnsångare,
gransångare, trädpip, trädgårdsångare, mm.
Namn: Björn
Datum: 21 juni 2009
Text: Koll av smörbollar, som började nere i Nissakäll hos Nils Rosenlund. Kunde väl
bara återfinna ett par smörbollbestånd bland björkar, alar. Däremot fanns längs
den lilla bäcken de två bestånd som ses här. En avbetad blomma noterades. I Nils
lilla damm finns rörhönepar med fyra ungar och smådoppingpar med en nästan
vuxen unge. Mindre koll i gamla dikade Nissakällslokalen: inga smörbollar, dock
tätört, ängsstarr, Jungfru Marie nycklar. Smörbollarna i Åkarp, nya golfbanan,
har decimerats till endast två bestånd; den ena med två blommor, den andra med
endast två mindre blad. (Backsippsplantan bortrationaliserad) Smörbollarna i Årröd. Lokalen vid kalvladan har likartat antal bestånd som innan men antalet
blomhuvuden har detta år nästan halverats. Lokalen vid jätteeken (bara minimalt
liv i den) betades av ungdjur och vår koll var något rapsodisk. Viss nedgång av
antal plantor. Sammanlagt i Årröd: ca 20-tal bestånd, 65-tal blomhuvud
Namn: Janne, Eva
Datum: 21 juni 2009
Text: Glömde nämna att Nils Rosenlund hade två par skogsduvor hoande i bokskogsområde i Nissakäll...
Namn: Janne

Datum: 22 juni 2009
Text: Cyklade uppom Holken och hörde järnsparv, livligt sjungande gransångare, såg
smådopping med ungar, 3 knipor, svarthätta. Den senare är mycket vanlig i år.
Namn: Lennart
Datum: 22 juni 2009
Text: Fågelinventering i Vemmentorpsrutan - 05.00-10.00 I Vemmentorpasjön sågs 1
storlom, 1 häger, 3 par drillsnäppor. Vid Gårdsjön kretsade länge en brun kärrhök, en trana smög i vassen, en spelande enkelbeckasin över sjön, ett törnskatepar på litet hygge nära Snapperup. Dessutom nyss utflugna ungar av stjärtmes,
entita, trädkrypare.
Namn: Jörgen Andersson (gm JJ)
Datum: 25 juni 2009
Text: Kollade på morgonen backsvalorna på industriområdet och idag var där 4 ex. De
såg lite vilsna ut och det är kanske så att deras bo är raserade av maskiner som
tagit grus i backen?! Där fanns också 3 ex mindre strandpipare var av en unge,
samt sjungande törnsångare och stenskvätta.
Namn: Lennart
Datum: 24 juni 2009
Text: En kvällsrapport. Florainventering i Fagerhult, vid Fedingesjön och inne i samhället. 3 "klippanbor", 2 örkelljungadito. Några nedslag: knytling, bockrot, haverrot, ängsskallra, svinrot, småsileshår (mängder i gyttjig strandkant), bläddra
(dito), mjölon, sandkrassing.
Namn: Inger, Elvy, Eva, Marie, janne
Datum: 24 juni 2009
Text: Intressant Janne, med obsade backsvalor på industriområdet. Vid en koll ikväll
hittade vi 6-8 utgrävda bogångar i den nygrävda slänten där. 1 backsvala i en av
gångarna kunde vi se, och ett flertal hussvalor seglade runt i omgivningarna.
Även ladusvala noterades.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 24 juni 2009
Text: Fågelinventering i Vemmentorpsrutan - 05.00 - 09.00 Stilla, solig morgon. Blandade ljud med olika sångare, kråkfåglar, kor som råma. Svinstorp: tofsvipa (såg
endast en, men Göran Nilsson haft två dagarna innan), trana (Göran haft två nyligen, ej sett unge), skogsduva hoade, flertal ladusvalor, ett hussvalepar, flera starflockar flög förbi med ca 15-tal ex, stenskvätta, buskskvätta - men Göran har inte
haft sånglärkan på flera år. Ett par mindre korsnäbbar drog fram och åter, dessutom en flock med 15-tal individer. Tockarp:1 glada, 2 ormvråkar, dubbeltrast,
björktrast mm Sammanlagt 39 arter
Text: Stanna till vid industriområdet: stenskvätta plus ett par kringflygande backsvalor.
Namn: Janne
Datum: 25 juni 2009
Text: Cirkeln med kulturlandskapets växter och fåglar drar mot sitt slut. Denna den
nästsista gången besöktes ängarna i Ramnekärr och Spångabygget. 12 personer
hade mött upp. Ramnekärr: många Jungfru Marie nycklar och grönvita nattvioler,
flera slåttergubbar, jungfrulin; bland gräs och dylikt inräknades stagg, knägräs,
svinglar, gröar, tåtlar, hedfryle, kamäxing. Spångabygget: kambräken, tre nattvioler, överblommade granspiror, mängder med vattenklöverblad, - blomställningar,

småvänderot; dessutom ängsstarr, loppstarr, nålstarr, dystarr, tagelsäv, gräsull,
kärrull m.fl.
Namn:
Datum: 25 juni 2009
Text: Atlasinventering i Vemmentorpsrutan, 5.30. till 8. Gick i stort sett bara i byn
Svinstorp och hitade idag 32 arter. Nämnas bör en mindre hackspett, en dubbeltrast, 3 skogsduvor, 2 mindre korsnäbbar, en tofsvipa. På industriområdet minst 4
backsvalor, som troligen har anlänt till lokalen de sista dagarna, kollar nog om
branterna lämpar sig för bobygge. Verkade inte direkt vilsna!! På samma lokal
matade stenskvättan en flygg unge. Våra övriga båda svalarter fanns också i området.
Namn: Björn
Datum: 28 juni 2009
Text: Dagens insektsexkursion tillsammans med Nisse Lindman bar av till en fd sandtäkt nära Hannabad. 7 personer trivdes i den soliga värmen. Tallar hade delvis intagit slänterna, däremot hade vi ingen tur med den bruna sandjägaren, vilken antagligen redan haft sin säsong. I håvarna fångades mängder med flera sorters
stinkflyn, stritar, jordloppor, hoppspindlar, krabbspindlar, lövvivlar mm. Även
nyckelpigor och bärfisar granskades och bland fjärilarna kom kamgräsfjäril, en
vit mätarfjärilart och tistelfjäril i vår närhet. Bland några hästlortar kunde dessutom någon vattenbagge och en något ovanligare dyngbagge frampetas. Växter i
flertal kunde också beskådas: här fanns många gråbinkor, blåmunkar, rotfibblor,
sandkrassing.
Namn: ÖN-exk (JJ)
Datum: 28 juni 2009
Text: Vi gjorde en kvällsrunda om Flinka, Grytåsa, Ljungaskog. Det finns fortfarande
en hel del att njuta av i fågelvärlden. Glada på bo i Havabygget samt sjungande
gransångare, 2 ex trana i Västra Flinka, 5 ex skogsduva, 3 unga tofsvipor, 1
brunhökshanne, sjungande lärka i Ljungaskog, för att nu nämna några.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 30 juni 2009
Text: En morgonrunda i hemmamarkerna vid 05-tiden. Stilla, lytt väder. Lövsångarna
vid stugan sjöng, men annars var det få sjungande av den arten. Mer vanlig var
istället smattrande gärdsmygar! Och några bofinkar, flera svarthättor, kungsfågel.
Koltrastarna tjattrade mest, varnade kanske för ugglan... Blåmes, fint sugande
läte från trädkryparen. Kråka, björktrast med mat i näbben. Vildsvinsbök i sin
egen ordning! Och uppe vid de gamla åkrarna låg dimman förrädiskt vacker, charolaisedjuren betade. En nyfallen stor, lövad bok.
Namn: Janne
Datum: 1 juli 2009
Text: En blå juvel, kungsfiskare alltså, flög motströms vid Pinnån lite ovan reningsverket. Hörde det arttypiska lätet o såg fågeln ett kort ögonblick i motljus, så färgerna sågs ej så bra.
Namn: Björn

Datum: 1 juli 2009
Text: Florainventering i Skånes Fagerhults utkant. Vacker, stilla kväll. Exempel på arter: spenslig ullört, blekbalsamin, kungsljus, vallkrassing, knytling, fårtunga, nyponros, smällglim, humle, lundelm
Namn: Inger, Marie, Eva, Janne
Datum: 1 juli 2009
Text: Glömde nämna hornuggleungars skrik när floran inventerades i Fagerhultstrakten. Närmre bestämt i Killhult.
Namn: Janne m.fl.
Datum: 1 juli 2009 (ca)
Text: En rolig händelse. Jag och sonen Kim gick förbi en mycket murken högstubbe.
Kim stötte till densamma och vips for ett antal oflygga ungar ut. Tre "trillade"
rakt ned på marken, medan den fjärde tog sig ett par meter bort och landade på en
lodrät bokstam! Det visade sig vara trädkryparungar och minsann visste inte den
ena ungen redan hur den skulle bete sig, landa på en trädstam. Vi samlade tillbaks ungarna och petade efter visst besvär tillbaks dem i det osymmetriska bohålet.
Namn: Christer Sandén
Datum: 2 juli 2009
Text: Kollade av Värsjön denna varma dag med bitande bromsar i luften. Tre storlomspar synliga, plus ännu en lom, delvis skymd bak en ö, så även den kan haft en
partner. Ett av paren, det med Linhultet som "hemort", hade 2 stora ungar. Hade
också troligen hela 10 fisktärnor, en kanadagås familj innehållande 2 ungar, 3
silltrutar, oroliga drillsnäppor, mm. I Lärkesholm, på hygge mot Slättsjö, ett
törnskatepar.
Namn: Björn
Datum: 2 juli 2009
Text: Nja, det räcker visst ibland att vända ryggen till... så visst ska Zigge med följe
ramla över en ny växtart. Själv besökte jag denna kväll Hasslöv och Stensåns vattenråds möte med länsstyrelsen. Mycket handlade om behoven av att minska fosforutsläppen till havet. Men det framkom också planer på att låta laxen i Sjöaltesjön hitta nya vägar uppströms i Stensån. Att kanske bygga ett "omlöp" kring
Drakamöllan... Tänk att kunna ha lax vandrande upp i Vemmentorpasjön i framtiden? Vi får se.
Namn: Janne
Datum: 2 juli 2009
Text: Naturkursen tillsammans med LRF fick en värdig avslutning. Målet var kattfotslokalen i Tockarp. På stenen fans flera rosetter och en avblommad/-biten stängel.
Men höjdpunkten blev ändå fyndet av en för kommunen ny art: Skunkkalla, Lysichiton americanus. Några blommor fanns inte kvar men en såtlig rosett med
meterlånga blad. Arten härstammar från östra Nordamerika och hittades för första
gången i Skåne 1995. Enligt Floran i Skåne kan detta vara femte fyndet i Skåne
Namn: Zigge
Datum: 5 juli 2009
Text: Skådning på hemmaplan kan man säga! Det kom en stor flock på ca 100 ex.
mindre korsnäbb och landade i träden. Snabbt in och ställa upp tubenkikaren på
golvet innanför tröskeln och få en fin obs av de gröna och röda fåglarna.

Namn: Lennart
Datum: 5 juli 2009
Text: Paddling ut till Abborragrundet, Medesören, i Hjälmsjön. Räkning av antal
skrattmåsbon stod på agendan. Men vi drog oss snabbt tillbaks efter det att vi
konstaterat att antalet halvstora ungar var smått legio... bland vassen och kalmusbladen. Onödigt störa för mycket. Får väl kolla om några veckor istället. Uppe i
luften fanns vuxna och flygga ungar i siffror klart över hundra...
Namn: Janne, Eva
Datum: 8 juli 2009
Text: Hornuggla i Killhult, 2 ungar satt o tiggde mat.
Namn: Björn
Datum: 8 juli 2009
Text: En strandskata flög ett par varV över samhället ivrigt trumpetande.
Namn: Zigge
Datum: 8 juli 2009
Text: Visst måste det ha varit en irrande strandskata som flög runt kring Hjälmsjön
denna tidiga kvällstimme - eller är det jag som är ute och cyklar. Hört trolig dito
även några gånger tidigare sista veckorna.
Namn: Janne
Datum: 8 juli 2009
Text: Vandring i Källstorp, Lärkesholm: 1 steglits hördes, ett par gråsparvar (var det
väl), törnsångare, ladusvalor. Nära stora gården i Källstorp hittades det sparsmakta darrgräset... tillsammans med revfibblor, stagg, knägräs, betade minikullar med
ljung, krypvide. Och dessutom flera stänglar med vanlig smörblomma som hade
någon form av fyllda blommor...
Namn: Janne
Datum: 11 juli 2009
Text: 3 timmar uppe i Källstorp, Lärkesholm och längs Vångamöllebäcken. Trevligt
medeltidslandskap med stensträngar, odlingsrösen och åkrar i form av bandparceller. Växtvärlden varierar en del, dock kanske inte så spännande vad gäller kulturlandskapsväxterna. Nära bäcken från Vångamöllan hittades stora ex av kransrams! Dessutom olvon, kaprifol, bergsslok. Bland fåglarna gröngöling, glada,
dubbeltrast, nötväcka, grönsiska.
Namn: Eva, Janne
Datum: början av juli 2009
Text: Tre tranor var av en mindre, icke-flygg uppe vid Backagården, Mörkahult.
Namn: Olof Hugosson (gm Viktoria)
Datum: 12 juli 2009
Text: Morkullans skymningsrunda drar sig fram över huset, än kan man höra den knispa förbi...
Namn: Janne
Datum: 12 juli 2009
Text: Skön em. vid Värsjön. Jag kunde samtidigt se 6 storlom var av en ung. Möjligen
var där 3 till i södra änden, men de kan ha flyttat sig dit eftersom ett par båtar

korsade sjön. 100-talet fiskmåsar, 3 silltrutar, minst 7 fisktärnor, 2 drillsnäppor.
Och här hemma sjunger varje dag trädgårdssångaren livligt.
Namn: Lennart
Datum: 12 juli 2009
Text: I Grytåsa 7 Tofsvipor och i Stenbrottet 2 Fisktärnor.
Namn: Kjell
Datum: 13 juli 2009
Text: Vakna till i gryningstimman, mellan 03.30-04.30. Stilla. Och ganska energisk
sång ett par kvartar från ett par koltrastar och en galant rödhake i närområdet. En
gärdsmyg tillstöter från kärret hundratalet meter bort. Transport- och semestersektorns mer melodifattiga ljudvågor finns också livs levande.
Namn: Janne
Datum: 13 juli 2009
Text: Mångtalet humlor kan ses döda i anslutning till nya kyrkogården vid lillhallen.
Man undrar varför. Efter sökning på nätet fann JJ en möjlig förklaring, från forskare i Göteborg: "Döda humlor under lindar beror på att vissa lindars nektar innehåller mannos så att i stället för glukosfosfat får biet mage och kropp full med
mannosfosfat som de inte kan bryta ner. De dör av svält fast de är fullmatade."
Namn: Kaj Björklund (gm Janne)
Datum: 16 juli 2009
Text: Så var dagen inne för årets cykelrunda. 13 trampsugna, glada naturlystna personer tog sig runt i närheten av de miljöförstörande och bullrande trafikstråken E4
och 24:an. Första stopp var vid Skåneportens rastplats och vipps var Janne ner i
det gröna och plockade upp en del växter. Och så blev än den ene och än den
andre "förhörd" på växters Namn:. Alsikeklöver var en av arterna. Många skratt
och luddiga svar blir följden i en härlig gemenskap. Nästa stopp var vid Lärkasjöhult, där vi intog vårt fika på en solig slänt vid jordkällaren. Sedan tog vi oss
mot Torrabygget med besväret att gå genom viltstängslets grindar och lyfta cyklarna över 24ans vajerräcke. En bit längre fram vidtog det stora "förhöret", då alla
deltagare ombads leta upp en växt som ingen annan tagit. Det var bl. a. grässtjärnblomma, svartkämpe, blodrot, pipdån, ljung, kråkvicker m. fl. Färden rullade vidare ut till Hjälmsjövägen, fortsatte en bit mot Hagstad, för att sedan vika av
in på en skogsväg, som delvis går längs E4an. Nytt stopp då någon hittade backvial och ?????. Ja, så många glömda kunskaper det finns!? I alla fall kom vi vidare, genom vägport under motorvägen och längre fram ut på Vedbyvägen i Hjälmsjö. Där tog gemenskapen slut, då var och en drog åt sitt håll efter en lyckad cykeltur i fint väder.
Namn: Lennart
Datum: 16 juli 2009
Text: Vid vandring runt Hjälmsjön sågs vid en fd betesmark nära Ö Spång ett flertal
kartfjärilar på liten yta, minst sex stycken, plus andra på håll.. Några växter längs
vår vandring: smällglim, ullört, vägtistel, kamomill (nära nuvarande vapenaffär)
m.fl.
Namn: Viktoria, Eva

Datum: 19 juli 2009
Text: Ett skäggdoppingpar med två piptiggande ungar sågs och hördes i norra delen av
Hjälmsjön denna stillsamma kväll. En fiskgjuse kom inflygande för en kvällsinspektion uppvaktad av ett antal måsar. Drillsnäppeläten.
Namn: Janne, Eva
Datum: 20 juli 2009
Text: Vandring runt stora Lärkesholmssjön. Mycket dysäV i öster, vid 108:an, något
brunag, löktåg, notblomster mm. I fågelvärlden visade ett bivråkspar upp sig nära
herrgården. Den ene lyfte, riste med vingarna i högt läge... som de gör när de anlänt till sitt revir efter återkomsten. 10-tal ladusvalor satt på telefontråd. Rörsångare, sävsparv, flertalet drillsnäppor. Några riktiga regnskurar.
Namn: Janne
Datum: 20 juli 2009juli
Text: I våra regionalt sett mycket storspovsfattiga trakt kan man inte låta bli att notera
varje flöjtande individ man lyckas höra. Denna morgon kom också det klara flöjtljudet från en sådan spov, flygande över Hjälmsjön. Roligt, härligt läte!
Namn: Janne
Datum: 22 juli 2009
Text: Ett ganska kort besök i Stångby mosse, utanför Lund. Brun kärrhök, flertal steglitser, grönfink, sävsparv, ringduvor. Slåtterblomma, kärrknipprot, näbbstarr,
trindstarr, tagelsäv, majviva, blodrot, brunört, småvänderot, vass m fl i denna
kalkrika våtmark. Såg dock inga gulyxne denna gång. Ängsnäva, palsternacka,
besksöta, hedblomster, stånds. Hästbete
Namn: Janne, Eva
Datum: 24 juli 2009
Text: Jag hittade en stor långhorning i trädgården igår och den är här idag också. Det
kan var en Stor ekbock och den är ju ovanlig för vår bygd? Enligt "Skalbaggar i
färg" finns den bara på Öland numera.
Namn: Lennart
Datum: 24 juli 2009
Text: En bivråk syns och hörs vid villaområdet i Hjälmsjö.
Namn: Janne
Datum: 25 juli 2009
Text: Florainventering i Fagerhultsruta. Jättebalsamin, blekbalsamin, ärtstarr, grönstarr,
klockpyrola, klotpyrola, åkersenap, mängder med kanadabinka och spenslig ullört mm mm Två glador, en fiskgjuse, 20-tal flygande kanandagäss + 1 grågås.
Vid Ånaltsvägen en gröngöling helt intill.
Namn: Janne, Eva
Datum: 26 juli 2009
Text: Exkursion till Morups Tånge, strax norr Falkenberg. Skönt soligt väder, något
vindigt. Ett par tornfalkar. Snäppor, spovar i den grunda viken i södra delen av
strandängarna:14 kustsnäppor, 25-tal myrspovar, 3 storspovar, 3 skärfläckor, 5070 kärrsnäppor, 2 spovsnäppor, 1 större strandpipare, 10-tal strandskator, 40-50
tofsvipor, 1 rödbena, skogssnäppa, grönbena. Större gäng skarvar, ejdrar, måsar/trutar, 2 gravänder. Ett större antal gråsparvar käka i axen på sädesstråna.
Hämplingar, svalor, ängspip, sånglärka. Bland växterna återser man gärna de

blommande martornarna, de starkdoftande strandmalörtsbestånden. Mållornas
bälten, dillsenap, strandbeta, gåsört, strandkrypa, aster mm. Sandstarren och
borsttåteln över de stillsamma ängarna. Tång, brun- och rödalger. En avkopplande, njutbar dag, där de betande hästarna och ungdjuren förhöjde stämningen.
Några av de sistnämnda nafsa i sig fridlyst marviol. Sicken en!
Namn: ÖN-exk (JJ)
Datum: 27 juli 2009
Text: Kollade industriområdet och där flög 2 backsvalor in och ut i ett bohål, så det
måste betyda att de häckar. 3 ex stenskvätta visade sig också.
Namn: Lennart
Datum: 27 juli 2009
Text: I Stenbrottet en Fisktärna och vid Stenbrottet 60 Mindre Korsnäbbar.
Namn: Kjell
Datum: 27 juli 2009
Text: Sen koll av spindelblomster kombinerat med blåbärsplockning, kantarelldito. Endast blåbären var rikligt förekommande. Bjärabygget, SkF: hittade inga spindelblomsterblad Porkenahult (Smedhult): hittade sju små skilda bladindivider (två
motsatta blad) mellan tuvulls- och blåbärstuvor... ingen av dem hade vissnad
stängel; sökte inte så mycket, är dock klart svårt hitta desamma om inte vet ungefärligt var leta...
Namn: Eva, Janne
Datum: 28 juli 2009
Text: Möllers skog. Vandrar en slinga. Intensivt varnande skogssnäppor vid den idylliskt liggande dammen. En obestämd falk hördes ganska snabbt dra bort över motorvägen... Några glador vid Ekholm. Bland växterna kunde jag hitta de mjölonrevor som Zigge nyligen sett i en skärning längs grusvägen i Möllers... Roligt se
vattnets rörelse kring de i fjol nedlagda, utlagda stenbumlingarna i Pinnåns åfåra
- kring Flinkabäckens utlopp.
Namn: Janne
Datum: 29 juli 2009
Text: Fint väder och ganska gott om fjärilar på tomten. Kålfjäril, påfågelöga, nässelfjäril, någon art av pärlemorfjäril, fick ej kläm på den. Dessutom ett andragenarationsexemplar av en kartfjäril.
Namn: Björn
Datum: 29 juli 2009
Text: En tistelfjäril vid stugan i Ringarp tycks ha god glädje av det lilla rödklintsbestånd som just nu blommar framför dörren där. Rödklinten troligen inkommen
som medhavd frörest efter någon exkursion för ett antal år sen.
Namn: Janne
Datum: 2 augusti 2009
Text: Besökte stenbrottet på förmiddan, kom en glada seglande högt över vattnet genast kom en av tärnorna och störtdök efter den ett flertal gånger, gladan g av upp
efter 5 min. och försvann i horisonten, efter en stund kom där en skarv och flög
över vattnet par gånger, även den blev attackerad av en tärna, under tiden kom
där 5 st dykare från Delfinen H-borg som efter en stund dök i vattnet, pratade lite
med dom, ledaren berättade att dom vid tidigare tillfälle sett några småfiskar tro-

ligtvis abborre, efter en stund tog jag själv ett litet 5 min, dop på den grundare delen
Namn: John O
Datum: 6 augusti 2009
Text: Under en stillsam, skön torsdagskväll genomfördes årets slåtter av ängen i
Spångabygget. Ett manhaftigt gäng med ett inslag av trenne kvinnor hade mött
upp - inte dåligt! Med på "båten" var denna gång Bo, Arne, Birgit J, Bengt, Eva,
Birgit S, Pär, Jan, Ferenc, John, Perry, Janne, Christer och Jörgen (import från
Helsingborg)! Liearbetet utfördes till belåtenhet och efter ca två timmar var den
gamla sidvallen slagen. Därefter vidtog den traditionella men alltid välbekomda
"efterfesten" uppe vid stengärdsgården - i övre kanten av ängen. Det smakade!
Namn: ÖN-slåtter (JJ)
Datum: 6 augusti 2009
Text: Förmiddagsstund vid Värsjön. Nio ad storlommar i en grupp plus ett par med 2
stora ungar, mot Linhultet till. Hade minst 6 fisktärnor, men dock ingen årsunge.
En snart flygg gjusunge i redet, sittandes på bokanten. Annars ingen vitfågel,
inga drillsnäppor.
Namn: Björn
Datum: 7 augusti 2009
Text: Man kan se väldigt olika saker dagarna efter varandra i Värsjön (se Björns obsar
nedan). Fiskgjuseungen satt i sitt bo och bakom den jagade tre lärkfalkar. En
lyckad häckning m.a.o. I vilken ruta ska man ha dem? Kanske utrett tidigare...
Jag såg bara tre ad lommar, inte paret med ungar, men hade 8 gamla fisktärnor
var av ett par matade sina två ungar. Fiskmåsar. Sedan tittade jag på trollsländor.
Den till Sverige nyinvandrade jätten kejsartrollslända sågs med ett ex och den
nästan lika stora bruna mosaiksländan med några ex. Vanligast av de egentliga
trollsländorna var fyrfläckig trollslända. En svart ängstrollslända och en obestämd ängstrollslända. Allmän kustflickslända var vanlig liksom sjöflickslända.
Någon obestämd också. Massor med sjöhjortron. På några ställen var flera kvadratmeter botten helt täckt. I landisbanan sågs (och fotograferades) sedan äggläggande brun mosaikslända, rödögd flickslända och en obestämd ängstrollslända.
En glanstrollslända bestämdes inte heller till art.
Namn: Patric
Datum: 7 augusti 2009
Text: En kungsfiskare har observerats vid Lilla Lärkesholmssjön några dagar kring den
7 aug. Mer info kommer.
Namn: Lisbeth Arefäll genom Josefin
Datum: 8 augusti 2009
Text: Vandring runt Lilla Lärkesholmssjön och bland betesmarkerna i Lärka Sjöhult i
ca fem timmar. Viss inventering. En av de två storlommarna ropade överraskande
till en enda gång. En fiskgjuse ryttlade, letade efter fisk och två skrikande bivråkar mot himlen. Dessutom en mindre hackspett bak Ejes och Karins gård. Bland
växterna... ofta lite svagt med bladvass längs stranden, mycket vass vid tillflödet.
Notblomster på en del håll, liksom strandpryl och dysäv Strandranunkeln med
sina små gula blommor revade på flera ställen. Flask- och trådstarr, även hundoch grönstarr. Men kunde inte finna någon ny klockgentianelokal! De flesta betesmarkerna är ju gamla åkrar, så floran är inte jätterik. Dock rölleka, höstfibbla,
grässtjärnblomma, sommarfibbla, knägräs, stagg mm. Och runt husen hade

hjärtstillan spridit sig från trädgården. Mycket frisk luft, motion och snack med
Eje, Karin.
Namn: Janne
Datum: 9 augusti 2009
Text: Var också vid Värsjön, men kikade bara efter trollsländor. Några arter till bestämda: allmän smaragdflickslända, stor sjörtrollslända och tegelröd ängstrollslända. Fyrfläckad trollslända och brun mosaikslända dominerade av de egentliga
trollsländorna. Några skimmertrollsländor som troligtvis är metalltrollslända.
Namn: Patric
Datum: 9 augusti 2009
Text: Fred Andersson och undertecknad rodde runt Värsjön denna dag i ett mycket gott
väder, med fikor på två olika öar, bl. a. Kiön och en av de mindre öarna. I fågelväg, gjusungen satt på bokanten med föräldrarna låtandes i bakgrunden, hade ca
10 adulta fisktärnor och två flygga årsungar. Svårt att ha riktig koll på antalet
lommar som hamnade i våra kikare, men 2 par med årsungar kunde noteras. Paret
mot Linhultet till med sina 2 ungar, och ett par med en unge mot badplatsen till,
sedan ytterligare ett antal lommar. En fiskmås och en simmande gråtrut, och faktiskt en drillsnäppa lite innanför Landön mot Värsjönäs till. Annars ont om fågel,
inte mycket svalor över sjön. På Kiön en spillkråka, några svartvita flugsnappare
som varnade, gärdsmyg. Växter, frossört på Kiön.
Namn: Björn
Datum: 9 augusti 2009
Text: Koll kring Lilla Lärka. En vacker svingelgräsfjäril visade upp sig. Betesmarkerna
fina med stengärden och något olikåldriga ekar. Mycket stenblock, odlingsrösen
ock. På blomfronten hittas föga märkvärdigt... Tre harar jaga varandra. Igår sågs
en hel del trollsländor vid Lillsjöns vatten vid viken intill grillplatsen mellan sjöarna - sämre med artbestämningen ds
Namn: Janne
Datum: 10 augusti 2009
Text: Mindre hackspett skrek till i Hjälmsjö, tennisbanorna. Mindre hackspett även
nere i Möllers skog. Även större hackspett... Vandring med LRF-are, hela 60-tal
personer.
Namn: Janne
Datum: 10 augusti 2009
Text: Dålig trollsländeaktivitet i det molniga vädret, men några arter vid Lillsjön blev
det. Fyrfläckad såklart, obestämd skimmertrollslända, men troligen metalltrollslända, blodröd ängstrollslända och större kustflickslända. Ingen kungsfiskare.
Pratstund med Eje.
Namn: Patric
Datum: 11 augusti 2009
Text: Efter slåttern åkte jag om Hugossons damm i Harbäckshult. I all växtligheten såg
jag en årsunge av vardera smådopping och rörhöna. Tidigare idag, en bivråk i
Slättsjö.
Namn: Björn

Datum: 11 augusti 2009
Text: Slåttern nere i Ramnekärr genomfördes denna tisdagskväll. Skönt, "lagom" arbetsväder. Vi var 9 liemän (Bo, Ferenc, Peter, Björn, Birgit J, Perry, Bengt, Janne
och Christer). Arbetet gick i ganska raskt tempo; svinrotsängen med sina orkiéer
ligger nu slagen och väntar på torkväder. Vi tackar för goda mackor à la Bente!
Namn: ÖN-slåtter
Datum: sommaren 2009
Text: Tofsvipa med en kull ungar sedda under sommaren uppe i Svinstorp av min
granne. Osäkert hur många som klarade sig till flygg ålder.
Namn: Göran Nilsson, Svinstorp
Datum: 11 augusti 2009
Text: Möllers skog. Och måste väl erkänna att den mindre hackspett som mer än antyddes från igår kanske var lätet från en lärkfalk. Har onekligen likheter i lätet!
Idag fanns i alla fall två elegant flygande, låtande lärkfalkar i den betade skogen.
Dessutom bl a korp, grå flugsnappare. I Flinka sågs en törnskateunge.
Namn: Janne, Eva
Datum: 12 augusti 2009
Text: Liten rapport från Möllers skog. Lärkfalksparet var där, var ganska oroliga under
min närvaro där. Så oerhört tornsvalelika de är vid sin snabba flykt, i större format alltså! Minst en tofsmes hördes, en näpen grå flugsnappare. I Slättsjö, 3
skogsduvor.
Namn: Björn
Datum: 12 augusti 2009
Text: Växtkoll i Ramnekärr, eV Alcedoartikel. Fin struktur i stora delar av betsmarken
intill ängen hos Unossons. Stagg, knägräs, borsttåg. Slåttergubbeblad. Hedfryle.
En skogsduva hoade från en skogsdunge. Dubbeltrastar, korp.
Namn: Janne
Datum: 13 augusti 2009
Text: Spångabyggets halvtorkade gräs, starr bars bort denna kväll. Med raska armar
klarades räfsning och bortbärning av på ca en timme. När det medhavda fikat intogs knallade åskan strax intill och någon kvart därefter stod regnet som spön i
backen. Vi som tassade fram i sidvallen var Sten Inge, John, Eva, Viktoria,
Bengt, Janne och Bo. Väl mött till nästa års blomning och nästa års skördearbete/hävdahållande. Då är det 20 :e gången som vi "tar till lien".
Namn: ÖN-aktivitet
Datum: 13 augusti 2009
Text: Lisbeth berättar om tidigare obs:Mellan den 5/8 och den 9/8, satt kungsfiskaren
vid utloppet till bäcken vid lilla Lärkesholmssjön, jag lade först märke till sången
som jag aldrig hört förr sen flög den lågt iväg över sjön. De har dikat här o dragit
upp en del sand på sluttningen mot sjön, detta intresserade nog kungsfiskaren!
Namn: Lisbeth Arefäll genom Josse
Datum: 15 augusti 2009
Text: Stenbrottet i Ekholm. en rastande gluttsnäppa.
Namn: Björn

Datum: 15 augusti 2009
Text: En mindre hackspett ljöd till med två skrik före vårt jubileum, på Ekorrstigen.
Namn: Björn
Datum: 15 augusti 2009
Text: Vill tacka festkommittén för ett mycket gott jobb, trevligt hela tiden trots att vädrets makter inte helt ville vara på vår sida. Lagom anförande av dig, Patric med
lite "kött på benen" om Naturskyddsföreningens arbete genom de hundra åren.
Och Kjells lilla tal om vår lokala förenings historia var kronan på verket. Kort
sagt blev det hela precis så bra det kan bli ute i det fria med de resurser som där
finnes. Tack alla som var där!
Namn: Björn
Datum: 15 augusti 2009
Text: I ett till en början molnfritt, men efterhand allt mer mulet och småregnigt förmiddagsväder genomförde ÖN sitt 100-årsfirande av Naturskyddsföreningens tillkomst 1909 uppe på Gustavs backe i Lärkesholm. Ett 30-tal hade föranmält sig
och hjälpte till att ge evenemanget en trevlig prägel! Vi började med en framdukad frukost i det gröna... med 100-års tal av Patric... med tipsrunda inbegripandes
att antal klurigheter... aktiviteter i form av växtkännedom, stövelkastning och
spikning... förnyad förtäring med kaffe och tårta serverad under presenningstak...
avrundat tal av Kjell. En fest i det gröna, på de villkor vädret g av Tack alla som
bjöd till!
Namn: ÖN:s festkommitté (Birgit, Pär, Eva)
Datum: 20 augusti 2009
Text: Florainventering i Fagerhult. Vacker, stor snårvindeblomma. Växter kring igenväxta viken av Fagerhultssjön; kalla, hjortron, klotpyrola (tallbacke). Och nära
motorvägen vid mindre industrivägbygge, utfyllnad med trädgårdsjord - mattram,
rudbeckia, höstaster. Getväppling vid f.d. banvallen.
Namn: Eva, Janne
Datum: 20 augusti 2009
Text: Möllers skog:2 lärkfalkar uppe och flög, en juvenil. Spillkråka, större hackspett.
Vid dammen dominerade blågrön mosaikslända och svart ängstrollslända.
Namn: Patric
Datum: 22 augusti 2009
Text: Florainventering i Fagerhult. Ytterligare några nya arter på 2,5 x 2,5 km´s rutan
kunde hittas denna lördagseftermiddag. Längs den nya brukningsvägen från
skjutbanan i Bjärabygget, parallellt med motorvägen, fanns det något ovanliga
gräset berggröe, här växte vit sötväppling och i skjutbanans ruderatmarker stack
gullklövern upp och fram (fåtalig i kommunen). Längst mot Flåssmyr granskades
de övergivna gräsmarkerna ned mot en bäck. Knölsyskor i mängd, åkermyntor,
kärrsiljor... och på en något torrare liten höjdrygg letade vi febrilt efter några
ännu ej registrerade, gödselskyende arter som stagg, revfibbla m.fl... Vi fick nöja
oss med knägräs, vårbrodd, ljung, gråfibbla och prästkrage. En avbränd del av en
granplantering låg strax intill. Stjärtmesar, vråkar.
Namn: Janne, Eva
Datum: 23 augusti 2009
Text: Idag åkte vi upp i södra Halland, till den sevärda, upplevelsevärda Mästocka
ljunghed. I strålande väder vandrade 10 naturvänner kring i 1800-talets så vanliga

fäladsmark i Västra delen av Götaland - ljungheden. Blommande ljung med bisurr, kolnade stubbrester efter bränd ljung, gräsarter som rödven, kruståtel, knägräs m fl, bladrosetter av ängsvädd, slåttergubbe, kattfot, läderartade lingon- och
mjölonblad, höstblommande hårginstkvistar, blodrot, stenmåra, borsttåg, myrlilja... Ja, en öppen, annorlunda värld att ströva i, njuta av En snabbflyktig falk,
några vråkar, ladusvalor tätt över ljungmarken, piplärkor, ett par tranor. Nässelfjärilen är ju vanlig dessa veckor och vid avstickaren till Flammafallet i Kroksån
(strax norr Egernahult) sågs en stark sorgmantel! En innehållsrik, sympatisk naturdag som berikades av tvenne Helsingborgsdamer.
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 26 augusti 2009
Text: Värsjöbesök. Många lommar, 14 ad i en grupp, ungen vid badplatsen låg tillsammans med en förälder, de bägge ungarna vid Linhultet till låg ensamma. En
ad fiskgjuse flög över sjön, stundtals badande sina fötter. En häger, sädesärlor
runt omkring på stenarna i sjön, 2 storskarvar. Hemmavid en tornseglare.
Namn: Björn
Datum: 28 augusti 2009
Text: Florainventering i Fagerhult. Detta "kryssades": Zigge (vid skjutbanan), skvattram, ekbräken, gyttrad igelknopp, stor igelknopp, Rosa sp.
Namn: Janne
Datum: 28 augusti 2009
Text: Rundpaddling i större delen av Hjälmsjön, Lillsjön. Kollade Abborrgrundet.
Mycket uppväxt med inte minst kalmusblad. Svårt göra räkning av skrattmåsbon,
ofta har bobalen tappat form av regn mm. Svåröverskådligt. Två döda, smått oigenkännliga ungar. Koll av skäggdoppingar i sjön:1 vuxen och 2 ungar mellan
grundet och åutflödet; 1 vuxen mot Lasapellas till; 1 vuxen långt mot Spång till.
3 knipor, 1 häger, 60-tal korsnäbbar i flock, 10-tal grönsiskor, nötväckor, kråkungar. Blåtåtelns mogna ax färgas på en hel del håll i orange färgton; tycks vara
något svampangrepp.
Namn: Eva, Janne
Datum: 29 augusti 2009
Text: Koll i Möllers skog. Får betar i markerna efter det att nötdjuren fått blodhalning.
Vandra "Bäckaslingan", men gick mest i skogsbetet. Två vaksamma lärkfalkar,
korp, spillkråka, 15-tal korsnäbbar, tofsmes, 1 häger i Flinkabäcken, 1 storskarv i
Pinnån.
Namn: Janne
Datum: 30 augusti 2009
Text: Söndagsskådade cirka en och en halv timme i Ljungaskog, på förra årets "svarthakade törnskatelokal". Inget märkvärdigt, värt att nämna, en 1K törnskata, en
törnsångare, en honf. hämpling, ca 10 förbiflygande gulärlor, var av en rastade
bland betande hästar där ett 10-tal sädesärlor också gick, ca 30 ladusvalor flög i
området, några hussvalor, en förbiflygande häger, ca 150 kajor.
Namn: Björn
Datum: 1 september 2009
Text: Törnskatan kvar i Ljungaskog. En sj gransångare hemmavid.
Namn: Björn

Datum: 1 september 2009
Text: Jag obsade också den juv törnskatan i Ljungaskog samt 3 skogsduvor och ett flertal buskskvättor.
Namn: Lennart
Datum: 3 september 2009
Text: Lärkfalk, 1 ex vid Aborrasjön, Hjelmsjön. Försvann snabbt så det gick ej att avgöra åldern.
Namn: Björn
Datum: 4 september 2009
Text: Bland en del sädesärlor rastade också en gulärla bland betande hästar nedan
Ringkulla gård.
Namn: Björn
Datum: 5 september 2009
Text: Inför svampdagen och svamputställningen på Vuxenskolans lokaler har det idag
plockats in en hel del representanter för mycelvärldens riken. Den som dyker upp
mellan 12.00-17.00 får väl själv skåda.
Namn: några av ÖN:s svampplockare
Datum: 5 september 2009
Text: En blöt cykelrunda men ändå någon obs. 2 ex glada i Havabygget liksom en
mängd svalor och tillika en sparvhök, sädesärlor och ca 50 bofinkar. Möjligen
var det en kärrhök som drog iväg vid Ljungaskog, men 5 ex gulärla och 15-tal
sädesärla plockade ätbart i närheten av de betande hästarnas mule. Den 1K törnskata var också synlig.
Namn: Lennart
Datum: 6 september 2009
Text: ÖN medverka på på två olika håll, på två olika vis när Leva-mässan avslutades
denna söndag. Dels visade man upp ca 140 olika svamparter i Vuxenskolans lokaler på Ängelholmsvägen. Dels pratades det utmarksbete, skogsbete, ljunghed
nere i Möllers skog när strövområdet i Grytåsa invigdes och den s.k. Bäckaslingan skulle preliminärvandras. Något svagt med besökandet vid svamputställningen, men relativt rikligt med folk på vandringen i Grytåsa.
Namn: ÖN-arrangemang
Datum: 7 september 2009
Text: En falk drog förbi under tennisspel i Hjälmsjö. Ganska troligt en förbisträckande
tornfalk.
Namn: Christer Sandén, Janne
Datum: 9 september 2009
Text: Igår och idag har undertecknad suttit i Ljungaskog i en dryg timme vardera dagen. Skönt väder i alla fall! Inga speciella fågelobsar någon av dagarna. Fortfarande sträcker enstaka trädpip förbi, idag 5 ängspip, 4 stationära buskskvättor,
någon sävsparv, en järnsparv i snåren, sädesärlor, igår ett gäng ladusvalor, idag
inga sådana. Ja lite sådant bara.
Namn: Björn

Datum: 10 september 2009
Text: Vid halv 4-tiden, ca 75 tranor västerifrån. Tog höjd över Ljungaskog under en
kvarts livligt trumpetande. Drog sedan mot Hjälmsjö och vidare mot sydväst.
Förmodligen samma flock som Janne och Jörgen sett.
Namn: Zigge
Datum: 10 september 2009
Text: Tranflock på ca 70-80 fåglar drog sydväst ut från tennisbanan räknat. 4 vråkar
vackert i en skruv 15-tal grönsiskor. Och vid domarstolen umgicks vi med en tam
grönfink, modell ungfågel. Den var helt orädd, gick och plocka frukter bland
ogräsplantorna. Flög upp ibland när någon kom förbi med en hund. Men vi kunde
vara mindre än en meter ifrån den utan att den brydde sig. Vand vid människor
tycks det.
Namn: Jörgen Andersson, Janne
Datum: 10 september 2009
Text: Ca 70 tranor åt S över Ringåsen kl. 15:35. Nu har även en del grönsiskor börjat
höras och synas i markerna. Ca0 ex i måndags den 7 september var den första
flocken.
Namn: Björn
Datum: 13 september 2009
Text: Besökte Värsjön på kvällen. Totalt 10 storlommar, var av 6 ad i flock, 2 ad tillsammans, och en ad plus en 1K tillsammans åt Värsjönäs till. Det är nog ungen
som tillsammans med sina föräldrar varit i den delen av sjön hela säsongen. Tre
storskarvar, 2 kringflygande fisktärnor, 20 sädesärlor vid Osbäcken till.
Namn: Björn
Datum: 13 september 2009
Text: Svampdag ute i markerna kring Svinstorp och (för de som hängde med på eftermiddagen också) Lönsjöholm. Vi var på förmiddagen 10 vuxna och ett barn. Med
Tonys hjälp artbestämdes det allra mesta. Bland matsvampen hittades lite kantarell, en del taggsvampar, en del svarta trumpetsvampar, trattkantareller i början
på sin säsong. Mandelriska, brokkremla. Spillkråkan skrek till och ett par olika
tranflockar kunde höras på långt håll.
Namn: ÖN-exk
Datum: 13 september 2009
Text: På söndag var det alltså dags för svamp igen! Denna gång vandring i skogsmark
med Tony som ciceron. Samling Netto kl 09.00. Du glömmer väl inte?
Namn: ÖN
Datum: 15 september 2009
Text: Några fåglar behagar ju sjunga till även in i mitten av september. Själv har jag i
alla fall hört gransångare, talgoxe, svartmes och ringduva. Är det mest ungfågel
som testar strupen eller i fallet ringduva en sen häckare. Ringduvor kan man nog
aldrig vara säker på. Nja, ja.
Namn: Janne
Datum: 15 september 2009
Text: Vid Pinnåvandring, fikasnack nära Ekholmsbron med "fiskevårdsgänget" skrek
och flög en mindre hackspett i sin flygbana bort mot vattenverket.
Namn: Janne (m.fl.)

Datum: 16 september 2009
Text: Cyklade upp till Kyrkolycke och letade efter en plats att sitta och skåda ifrån. Det
blev 3-4 ´sittningar´ och en Fjällvråk var första obs. Sedan var det en del korsnäbb, ängspiplärka, glada, entita och en gransångare som inte var riktigt tydlig i
rösten, samt en mängd andra vanliga arter.
Namn: Lennart
Datum: 16 september 2009
Text: Vid Brukvägen 2 Stenskvättor
Namn: Kjell
Datum: 19 september 2009
Text: En stund, dryga timmen, satt jag i Ljungaskog. Minst 3 stat. buskskvättor, en
stenskvätta, en förbiflygande bergfink, en dito ladusvala, 2 stat. ormvråkar, 5
korpar, en hel del järnsparvslock, en sj. gransångare, ett antal ängspiplärkor, en
förbiflygande sävsparv, några grönsiskor, mm.
Namn: Björn
Datum: 19 september 2009
Text: En Kungsfiskare vid bron över Pinnån vid Vattenverket.
Namn: Rigmor K.
Datum: 20 september 2009
Text: Vandring, småinventering i Lärkesholm. Norra sidan om sjöarna och upp bak
herrgården, f.d. dammarna i det småkuperade landskapet. Talltita, grönsiskflock,
nötskrika.
Namn: Janne
Datum: 20 september 2009
Text: Forsärla, 1 ex på sträck i Ljungaskog. Hemmavid en turkduva de sista dagarna.
Har inte haft någon på hela sommaren!
Namn: Björn
Datum: 22 september 2009
Text: Rundvandring i Möllers skog tillsammans med Tomas Wallin och ett 15-tal medelålders till äldre kursare på folkhögskolan i Munka Ljungby. Inslag med korsnäbb, grönsiska. Tofsmesen hörs troget vid P-platsen intill grusvägen mot Flinka,
Sjöbygget. Stenmåran synnerligen vanlig i den betade skogen. Vi hittade inte
blomkålssvamp - för min del var det nog bortåt 15-20 år sen.
Namn: Janne
Datum: 24 september 2009
Text: Fick i min hand en rapport beställd av Länsstyrelsen i Halland - behandlande fiskens, laxens möjligheter att ta sig fram i Stensån. Framtagen av Lars-Göran Pärlklint. Stensån har ju sin upprinnelse i Svarta sjö, i Vemmentorpasjön. Möjligheten att få vandrande lax upp i systemet bedöms som realiseringsbar. Nya lekområden bör skapas. Vid två elfisken konstaterades förekomst av hel del öring (mest
stationär?) och i Västra Tockarp elbedövades för en kort stund även en lax. Osäkert vilka storlekar. Vandringshindret vid Dalsmöllan/Drakabygget har under senare år inte varit "i funktion". Man får se om kommun och länsstyrelsen här på
hemmaplan är intresserade och har resurser att driva frågan vidare.
Namn: Janne

Datum: 25 september 2009
Text: På lägerskola med två klasser vid Fedingesjön. I morse, nere vid sjön, hörde jag
en kungsfiskare komma flygande och lyckligtvis satte den sig på stugans brygga.
Satt en bra stund. Hörde den sedan flera gånger när jag var ute med eleverna.
Både från Fedingesjön och från Gylen, men såg den inte fler gånger. Korsnäbbar.
Häger. Lite små meståg. Nötskrikorna flyger omkring.
Namn: Patric
Datum: 25 september 2009
Text: Tog titt ut över Hjälmsjön i fm. och obsade 1 storskrake hona, 1 skäggdopping, 2
fisktärna och 3 forsärlor längs kanten i Lasapellas, samt 1 glada vid Hjälmsjöstrand.
Namn: Lennart
Datum: 26 september 2009
Text: Mycket tidigt, klockan 5 på morgonen g av sig fem skådarsugna medlemmar iväg
till landets sydligaste fågelstation, den i Skanör/Falsterbo. Vi anlände precis lagom i med det tilltagande dagsljuset och med matsäck, mycket viktigt, och kikare, också mycket viktigt, och ett bra väder, också viktigt, g av vi oss ut till Nabben där en 3 timmars skådning och vittjande av matsäckarna vidtog. Den stora
upplevelsen där ute är nog egentligen inte en massa rariteter, utan detta i med de
ideligen utsträckande mängder av småfågel. Denna dag var grönsiskor och
bo/bergfinkar de dominerande arterna. De kan komma lågt utmed marken, precis
över våra huvuden, eller ganska högt upp i luften, nästan knappt sebara med endast ögonen. Tänk vad denna halvö kan tränga ihop norra Europas flyttfåglar. En
hel del ladusvalar kom också i mindre grupper, en flock mindre korsnäbbar. Järnsparvar var i mindre antal, liksom sädesärlorna, dessutom ca 10 gulärlor och lika
många forsärlor. Sävsparvar och ett litet antal sena trädpiplärkor och ett större antal ängspip. Ute på Måkläppen och över densamma rastade ca 140 kentska tärnor,
ca 60 kärrsnäppor, drygt 20 kustpipare, 4 svartsnäppor, 3 gluttsnäppor, en strandskata och ett antal stundtals drillande storspovar. Janne kan ju som bekant inte
låta någon växt gå honom förbi, så vi fick allt smaka på lite bitterkrassing, Victoria vägrade dock. Några prutgäss 13 ex låg på Måkläppen, och mängder med
småskrakar, bläsänder i alla dräkter, knipor, vigg, minst 4 stjärtänder. Victoria
upptäckte också 6 snatteränder i lite lustiga eklipsdräkter, krickor fanns också i ej
utfärgade dräkter. Hela tiden passerade ett antal sparvhökar udden, uppskattat ca
30 ex, en brun kärrhökshona, och stationära tornfalkar. Lite exotiskt var den storlabb ute över havet, som utropades av andra skådare. Vi var liksom inte ensamma
på Nabben! Steglitser ett mindre antal drog förbi och 38 havstrutar satt rastande i
en grupp. Lite ovanligt tycker jag. På Ljungen var aktiviteten låg. Vädret var,
trots ganska behaglig temperatur med 15 grader, inte helt lämpligr för några större rörelser bland rovfåglarna. Solen såg vi nämligen inte till alls. Janne på växtspaning ute på Ljungen g av vad han väntat sig. Blommande klockgentiana på
flera ställen. Ja, resan var trevlig, där hade varit plats för fler!
Namn: ÖN-exk genom Björn
Datum: 28 september 2009
Text: Ja, så var det då detta med den omtalade vargen, som under sensommaren och
hösten setts åtskilliga gånger i först Blekinge och sedan i hela norra Skåne. En
person har till och med observerat denna varg hela fyra gånger. Så har han/hon då
också dykt upp i vår kommun. Under fredagen, den 25:e lär någon först ha sett
vargen i Flinka. På sen eftermiddag/tidig kväll fick sedan 2 personer en verklig
närkontakt med denna något orädda, nyfikna varg i Lärkesholm. En svampplock-

are vågade inte sig ur bilen då djuret var lite för nyfiket. Under tiden kom ytterligare en person från Lärkesholm bilande, stannade, varvid vargen tog en loV runt
bilen och travade iväg efter en stund. Några meter längre bort stannade den, tittade mot mannen, som då tog ett foto, precis som den tänkte, nu pyser jag, ta ett
kort då, sen är chansen borta! Senare på fredagskvällen har vargen gått över
108:an framför en bil, men klarade sig turligt nog. Så besöket i Örkelljunga resulterade att åtminstone fyra personer fick se en livs levande varg i Skåne!
Namn: Björn
Datum: 29 september 2009
Text: Observation av kungsfiskare gjord flera gånger längs Pinnån i höjd med Ekholmsbron.
Namn: Roger Ekström
Datum: 30 september 2009
Text: Det var nog en bändelkorsnäbb som for jeeeeepande förbi här idag, men man
måste nog ha en expert vi sin sida för att vara säker!
Namn: Lennart
Datum: 30 september 2009
Text: Gransångare, 1 ex sjöng vid Ängelholmsvägen.
Namn: Björn
Datum: 1 oktober 2009
Text: Minst 3 sädesärlor i city, 2 ladusvalor sträckte förbi i centrum.
Namn: Björn
Datum: 2 oktober 2009
Text: Med lite kyligare väder, med mer väder som mer påminner om höst, så tänkte jag
att kanske det så smått börjar samlas andfågel i Värsjön. Nedan följer vad det låg
i sjön i eftermiddags. Storskrake 35 ex, 12 storskarvar, 12 vigg och 9 knipor.
Minst en spillkråka på Slättsjösidan, ängspipi luften och naturligtvis finkar på
vägen här och där, ätandes krossade bokollon. Som Janne tidigare skrev, grupperna eller flockarna innehåller fler och fler bergfinkar.
Namn: Björn
Datum: 2 oktober 2009
Text: Skäggdopping i Hjälmsjön på fm. Tog på em. en koll vid Pinnån där det har lagts
sten i åfåran. Där kan man på ett par ställen i strandbrinken se hål som möjligen
har varit kungsfiskarens bohål. Trampade sedan min Flinkarunda och såg 1 forsärla, 13 ängspip samt hört 2 gröngöling i Ekholm. I Flinka större hackspett, glada, 40 mindre korsnäbb, gärdsmyg. Vid bron i Grytåsa en flock på ca 200 grönsiska. I Ljungaskog satte jag mej på högen av lastpallar och där cirklade ett 20-tal
ladusvalor omkring efter föda i strålande solsken, 2 sånglärkor drog sakta förbi,
4-5 järnsparvar kunde identifieras och en stor flock på ca 50 vinterhämpling
plockade ivrigt från vinterståndarnas frösamlingar. Och så pilfinkarna förstås.
Namn: Lennart
Datum: 2 oktober 2009
Text: Antalet bofinkar (inslag med få bergfinkar) som ses under bokarna, längs grusvägen i Ringarp har ökat alltmer under veckans gång.
Namn: Janne
Datum: 3 oktober

Text:

Efter att ha beskådat en innebandymatch stod jag en timme i Ljungaskog i ett inte
allt för roligt väder, halV 4 till halV 5 var det. Det var nog inget roligt väder för
fåglar heller! Lite fink, järnsparV i snåren, någon sävsparv, grönsiska och minst 4
ladusvalor mot Grytåsa till. Slutligen, innan jag drog, en honfärgad blå kärrhök,
som plötsligt dök upp tätt över marken, drog ett par varv över gräsmarkerna innan den lika plötsligt var försvunnen. Tror det var en ad hona, men lite osäker.
Namn: Björn
Datum: 5 oktober 2009
Text: Lite i bakhuvudet hade jag önskan om att se, skrämma upp en tjäder på en mosse
i trakterna av Värsjön. Blandat höstlikt väder med inslag av flera hagelskurar
blev min lott. Strövade, inventerade växtlivet. Myrliljorna finns på många håll...
en del av dess blad lyste märkligt i rött! Annars ängsull, något flaskstarr, tranbär... Och bland tallarna ofta rikligt med blåbär- och lingonris. Men tjädern fick
jag se långt efter! Istället en ilsket grönfärgad gröngöling, flertal sträckande
ängspiplärkor, en del bofink, smattrande gärdsmyg, några ringduvor. Ett rådjur
kände sig tvingad trava bort. En älglega. Och i solskenet livaktiga älgflugor! I
hagelskurarna var det lugnt. En bit bort hördes vår motorväg. ps Arne Wester
hade för någon dag sen en tjädertupp på en väg i Värsjö/Slättsjö-trakten; även
han fick se "Lärkesholmsvargen" på nära håll, runt bilen ds
Namn: Janne
Datum: 5 oktober 2009
Text: Efter att ha ´läst på´ ang. vinterhämpling i Ljungaskog, inser jag att artbestämningen är osäker. Men idag har jag sett höstens första domherrepar i Ö Ringarp.
Namn: Lennart
Datum: 9 oktober 2009
Text: 2½ timmes vistelse i markerna öster, nordost om herrgården i Lärkesholm. Studerade den märkliga topografin, det gamla, stundtals synliga, systemet med 1700talets karpdammar... fanns ca 50 stycken. Rörde oss också bort till viltdammen,
med sitt kraftiga dämme i sydvästkanten. Här fick även vi se och höra flera tranflockar med flera hundra fåglar! Pampigt... kanske sorgligt med höstvinterns nära
intåg. Fåglar i övrigt: ringduvor lyfter smått smattrande från grantoppar, mesar,
troliga stenknäckar, gärdsmyg, kniphona, berg- och bofink (i bokskogen norr sjöarna). På ett hygge senblommande diverse arter som hampdån, ältranunkel, korsört, violer mm.
Namn: Janne, Eva
Datum: 9 oktober 2009
Text: Bra drag med tranor i em. Obsat minst 3000, var av ca 2000 från tornet i Flinka
under en dryg halvtimma. Sedan 250 i Västra Flinka, 200 vid Grytåsa, 500 när
jag kom fram till lastpallarna i Ljungaskog och ytterligare 175 när jag nådde Turabygget.
Namn: Lennart
Datum: 9 oktober 2009
Text: Någon timme senare än föregående passerade ett stort sträck Tranor på hög höjd
över Örkelljunga
Namn: Perry

Datum: 9 oktober 2009
Text: Hösten är här. C:a 550 tranor passerade över Örkelljunga på väg söderut vid 15tiden.Kloka fåglar som flyger till värmen
Namn: Ferenc
Datum: 9 oktober 2009
Text: Skäggdopping kvar i Hjälmsjön, björktrastar drar förbi. Finfin brygga att njuta
morgonsol på. Forsärla vid f. d. Malmgrens och bofinkar överallt.
Namn: Lennart
Datum: 9 oktober 2009
Text: Tranorna. Följande sågs av mig. Kl. 15 120 ex, 15.47. 250 ex, 16.11 80 ex, 16.25
300 ex, 16.27. 160 ex, 17.03 100 ex, 17.09. 130 ex, 17.10 60 ex. Alla obsarna
utom den första gjordes från Ekorrstigen 3.
Namn: Björn
Datum: 9 oktober 2009
Text: Tranor igen! Mellan 15.00 och 17.15 såg jag tre stora gäng över centralorten. Söderut, varför inte norrut? Tänk om det varit vår ändå!
Namn: Birgit S
Datum: 10 oktober 2009
Text: Bildvisning av naturfotograf Reine Jonsson Korskyrkan 17 00 (f d Bergkvists)
Namn: Perry
Datum: 11 oktober 2009
Text: Värsjön fr Sjöholmahållet på em. Lite sjöfågel komna. Brunand 24 ex var av 2
honor, 21 vigg, 2 skäggdoppingar, 5 gräsänder, 10 storskarvar, 10-tal knipor, 50tal storskrakar.
Namn: Björn
Datum: 12 oktober 2009
Text: En sista flock? tranor, 100 ex 11.20.
Namn: Björn
Datum: 12 oktober 2009
Text: Fick en kalasobs av en ryttlande kungsfiskare i Landisbanan. Givetvis hade jag
inte det stora objektivet på kameran... En forsärla i Pinnån vid Ågatan. Förmodligen var det en kungsfiskare som jag fick en kort skymt av vid Pågarnas badställe
i lördags. Inte helt säker, men det verkar ju troligare nu. I lördags en stund också i
Ljungaskog. Väldigt småfågelssträck. Sånglärkor, ängspip, sävsparvar, järnsparvar, bofinkar och bergfinkar. En rastande flock med ca 20 hämplingar. En hämpling muntrade upp med att sätta sig intill mig en björk och börja sjunga som om
det var vår. Inga tranor, de drog nog mer eller mindre alla under fredagen gissar
jag.
Namn: Patric
Datum: 15 oktober 2009
Text: I Ljungaskog 2 hämpling, 3 gulsparv, ormvråk, större hackspett, 4 fasanhönor.
Entitpar i Sjöbygget och minst 3 större hackspett, 6 gulsparv, 2 nötskrika på min
fortsatta runda om Västra och Ö. Flinka. Och bortom stallarna vid Ringbo gård
en flock på 15-20 troliga hämplingar, men handkikaren nådde inte fram.
Namn: Lennart

Datum: 15 oktober 2009
Text: råddjur 1 ex 10.00 pinnåbron Ugglestigen, Örkelljunga
Namn: Margaretha Lönn
Datum: 15 oktober 2009
Text: gärdssmyg 1 ex 10.00 pinnåbron Ugglestigen, Örkelljunga
Namn: Margaretha Lönn
Datum: 15 oktober 2009
Text: kungsfiskare 1 ex 10.00 pinnåbron Ugglestigen, Örkelljunga
Namn: Margaretha Lönn
Datum: 16 oktober 2009
Text: Fasligt med fågel i Värsjön. Storskarv 13 ex, några knipor, vigg.
Namn: Björn
Datum: 17 oktober 2009
Text: Då hade jag lite bättre lycka än Björn. I Värsjön noterades 29 brunänder, 30-tal
storskrakar, 1 skäggdopping, 1 storskarv och 1 häger. Två juv. kungsörnar skruvade länge, länge tillsammans med irriterade korpar (30-tal) för att sedan dra iväg
norrut.
Namn: Patric
Datum: 18 oktober 2009
Text: En stund i Ljungaskog, 14-15. Inte mkt fågel i luften. Värt nämna, 3 sånglärkor, 7
starar, en förbiflygande häger, och en, högt upp och åt Ryagården till, seglande
duvhök. Värsjön efter det. Brunand 27 ex, 13 storskarvar, 20 vigg, 2 skäggdoppingar, 2 hägrar, 1 salskrake, ca 30 storskrakar, ca 20 knipor.
Namn: Björn
Datum: 18 oktober 2009
Text: Exkursion där vi tittade på Örkelljungas berggrund på tre olika lokaler. Vi började vid stenbrottet i Ekholm där vi kunde studera den gnejsiga granitoiden i fräscha brottytor och även en skärande diabas. Sedan blev det Ingeborrarp där vi
kunde se traktens bergarter i den gamla stallbyggnaden. Fikade i solskenet innan
vi besökte blåsippsbacken och tittade på diabasen. Avslutningsvis gick vi upp för
backen vid vattenverket där vi kunde studera en amfibolit med sina typiska röda
granater. 14 personer på exkursionen vilket var kul. I fågelväg hann vi med några
förbiflygande korsnäbbar och i stenbrottet sågs en forsärla.
Namn: Patric, ÖN-exkursion
Datum: Gammal skåpmat eller yngre
Text: Några uppgifter från Sjöholmen vid Svarta sjö (Porkenahult). Uppgifter lämnade
av Roland och Gunnel Kristiansson. Kattfot fanns på 1940- och 50-talen intill en
mindre väg nära Ängelholmskolonin. Linnean växte förr i Onsenaskogen på östra
sidan av Svarta sjö. Jungfru Marie nycklar fanns i några exemplar fram till 70talet på betesmark, hälla ned mot sankmark (nära huvudhemmanet 1:20). Ifjol vid
denna tiden visade sig en tjädertupp från och till (under flera veckors tid) alldeles
intill boningshuset. Var mycket orädd, satt på vedhögen när vedhuggaren högg,
satt på trappräcket när Roland och Gunnel filmade den från andra sidan glaset.
En närgången hösttjäder som dock inte visat sig den innevarande säsongen! En
nattskärra brukar under sommaren höras mot Kiaflyet, Porkenahult till.
Namn: Roland och Gunnel Kristiansson (gm Janne

Datum: 21 oktober 2009
Text: Två skäggdoppingar i Hjelmsjön.
Namn: Björn
Datum: 18 oktober 2009
Text: Strax ovan huvudhöjd, vid sittande i älgtorn nära Gårdsjön (Krångelbygget), kom
en stor tjädertupp farande. Mäktigt!
Namn: Åsa Nilsson - via fadern Kjell Jansson
Datum: 19 oktober 2009
Text: Koll i Värsjön mellan 17-18-tiden. Stilla, efterhand långsam skymning. Antalet
storskarvar noterades till 18 st., var av 17 lyfte och landade uppe i trädkronorna
på en av småöarna mot nordost. Dessa svarta fåglar i klena björkgrenar. Lite
märkligt! Nästan så man kan fantisera om en stor orrflock istället. 20-30 storskrakar, ca 10 knipor, ca 15 vigg, 1 salskrake, 10-tal gräsänder, 1 skäggdopping,
minst 2 hägrar, korpar
Namn: Eva, Janne
Datum: 24 oktober 2009
Text: Kvällshoande, klävittande kattuggla i Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 25 oktober 2009
Text: En sväng ut i det något regntunga söndagsvädret. Först en titt ner vid Pinnån,
upp- och nedströms Ekholmsbron. Ett gäng på 20-talet grönsiskor. De flesta ilagda stenblocken av olika storlek doldes nu av ett högre vattenstånd. Man får väl
vänta något, några år för att få bekräftelse på att öringbeståndet klart gynnas av
dylika åtgärder. Erfarenheter från olika håll talar för detta. Släntningen som gjorts
beror visst på rädsla för viss uppdämning under högvatten uppströms... stenarna
ska väl vara erosionsskydd. Besök vid Flinkatornet. Gärdsmyg, blåmes, svartmes.
Med de nya lederna som går just förbi tornet finner man nya besökare, nya
Namn: i loggboken. Utsikten ger fräscha intryck, men hösten ger i regel föga obsar från och i den igenväxta sjön!
Namn: Janne
Datum: 26 oktober 2009
Text: Värsjön just före skymningen. Brunand 40 ex, 18 vigg, ca 50 storskrakar, 4 gräsänder, slutligen 20 storskarvar, var av de 18 satt i träden på en av öarna i nordost.
Skådade från Sjöholmahållet.
Namn: Björn
Datum: 27 oktober 2009
Text: Samtal med Kjell Jansson i Krångelbygget. Diverse om lantbruket från skilda tider. Några noteringar från fågellivet. Jagade tjäder på 1940-talet och några år in
på 50-talet. Sköt när tjädern flög in efter gryningen till skördade sädesfält. Till
travar, krakar. Var bra tjäderår några år in på 50-talet. Sen blev det sämre... Tofsvipans bo lades förr oftast innan man sått - man fick försöka köra runt kring!
Tranan varit årlig under sista årtiondet. Morkullan har han jagat förr i tiden. Hägern ses vid Gårdsjön. Liksom skarven. Flodkräftan finns inte i sjön - kanske
bero på ålens motverkande kraft. Jungfru Marie nycklar funnits, finns vid Svinabromyren.
Namn: Janne

Datum: 27 oktober 2009
Tog en fm-tur till Värsjön och noterade 2 ex skäggdopping, 10-tal knipa, 15 vigg, 16 brunand, 2 häger, ca 50 storskrake, 18 storskarv, spillkråka, 2 tofsmes, korp. Vid ett
tillfälle såg det ut som skarvarna drog fördel av att fiska tillsamman med skrakarna.
Namn: Lennart
Datum: 29 oktober 2009
Text: Kvällens holktillverkning i Åsljunga resulterade i 46 mesholkar!! Detta trots att
ansvarig ej behagade komma i rättan tid. Snickarna var på plats utan att något
material fanns att tillgå. Men ansvarig kom till sist, femton minuter sen, bad så
mycket om ursäkt, och arbetet kom igång. Faktum är, att numera har vi en ganska
väl fungerande tillverkning som går ganska smidigt, och fikapausen hinns gottt
och väl med. Mycket bra jobbat alla elva som var på plats och tack så mycket.
Namn: ÖN-arrangemang genom Björn
Datum: 29 oktober 2009
Text: Igår tog jag en snabbtitt vid Ljungaskog och anade vinterhämpling. Idag, väl påläst, satt jag gott en timma, hade tuben och faktaboken med mej och kunde efter
en stund räkna in 12 ex i en flock. Kjell kom när jag suttit där en timma och fick
en skymt av dem.
Namn: Lennart
Datum: 30 oktober 2009
Text: Koll vid Ljungaskog, intill f.d. banvallen. Jo, nog vill man tycka att det var 15-18
st vinterhämplingar som letade frön bland mållor och framförallt gråbon! Man får
tacka. Dessutom vackra gulsparvar, tjattrande pilfinkar, grönfink, förbiflygande
sånglärkor (minst fem), glada.
Namn: Janne
Datum:
Text:
Namn:
Datum:
Text:

31 oktober 2009
Ljungaskog, ca 30 vinterhämplingar, ca 100 starar
Björn
31 oktober 2009
Tog 250 foton på vinterhämplingarna vid Ljungaskog. Hoppas något blev skarpt.
Även om man kommer nära dem så rör de på sina små huvuden väldigt snabbt...
50 st. var de idag. Fortsatte till Värsjön där följande sågs: storskarv 10 ex, häger
3-4 ex, storskrake ca 70 ex, brunand 38 ex, vigg 20 ex, salskrake 3 ex. 1 duvhökshona över vägen vid Sjöholma och vid utloppet sträckte 9 mindre sångsvanar
söderut. Det blev en ganska trevlig artlista m.a.o. och vädret var fint det också.
Namn: Patric
Datum: 31 oktober 2009
Text: Mindre hackspetten, eller småspetten som man också kan kalla den, hördes i Ö
Ringarp, nära stugan vid sjön.
Namn: Janne
Datum: 1 november 2009
Text: Värsjön hyste en del änder. Vigg 28 ex, salskrake 7 honf. ex, 21 brunänder, 14
gräsänder, ca 130 storskrakar, ca 20 knipor, 19 storskarvar.
Namn: Björn

Datum: 1 november 2009
Två tranor på Stivelsmosse sågs i söndags, är det inte lite sent?
Namn: Carolina Dahl (genom Josefin Svensson)
Datum: 2 november 2009
Text: Ekorrstigen givetvis.
Namn: Björn
Datum: 2 november 2009
Text: Svarthätta, en ad hanne flugit mot fönster och avlidit på Korrstigen.
Namn: Björn
Datum: 5 november 2009
Text: Så var de då färdiga till försäljning. Vilka? Jo, de knappt 50 holkar som tillverkats och som förhoppningsvis ska säljas på Hembygdsföreningens Julmarknad på
Ingeborrarpsgården i december. Denna fredagskväll blev de ytbehandlade, ett
hackspettsskydd blev ditspikat och öglor för upphängningen iskruvat. Detta av
sju personer, däribland Jonny, som g av oss en liten inblick i gamla Örkelljunga,
med skratt som följd.
Namn: Björn
Datum: 5 november 2009
Text: På min promenad i Östra Ringarpsskogen nu i eftermiddag fick jag höra en mindre hackspett ropa till invid ett kalhygge.
Namn: Eva
Datum: 7 november 2009
Text: Tillägg: glömde nämna att vi hörde tofsmesens trillande lockläte under lördagsexkursionen i Grytåsa strövområde. Och Pär ska stavas med "ä" som i Pär Svensson, för att vara korrekt. Nu på måndag förmiddag drog en gråsiska förbi i Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 7 november 2009
Text: Idag stod det "Överraskningsvandring" på agendan. Vi var sju personer som dök
upp denna fina höstdag och från Nettos parkering bar det snabbt av ner till Flinka
tornets parkering! På lätta fötter, med lätt packning skulle så Strövområdets sjöslinga genomvandras. På några ställen sågs vattenspeglar efter världskrigets torvbrytning. På andra håll plockade vi upp markens mossor, försökte bestämma och
skilja på kvastmossor, björnmossor, sidenmossor m fl. Merparten av vandringen
utmed motorvägen gick i granskog, vars mark var beväxt med rika mossmattor.
Vid vandringen tillbaks mot Flinka sjö gick stigen oftast uppe på den avsmältande isens rullstensåsar. Onekligen märkbara fornminnen! Slutligen landade vi vid
den nya grillplatsen med utsikt över själva sjön. Zigge lekte scout och fick fart på
brasan med hjälp av näver och torra grangrenar. Pers medhavda björkved skapade glöder för grillning av de smala korvarna. Ett gemytligt sällskap beg av sig så
den återstående biten tillbaks till bilarna. Krickor, korp, korsnäbb, grönsiskor,
gärdsmyg, mesar, ormvråk.
Namn: ÖN-exkursion (PS, JJ)
Datum: 9 november 2009
Text: En gröngöling i lönnarna vid Sueciaverken.
Namn: Zigge

Datum: 9 november 2009
Text: Värsjön på fm. En frisk vind från ost gjorde det lite svårt att kolla sjön riktigt.
Men, i alla fall detta. Ca 60 storskrakar, 5 honfärgade salskrakar, 42 vigg, 6 storskarvar o ca 10 knipor.
Namn: Björn
Datum: 10 november 2009
Text: Idag var det en flock större fåglar som tilldrog sig min uppmärksamhet nere i
Ljungaskog. Jag kunde räkna till 20 ex. Råka och så var där ju ca 40 kråkor, 10
skator, 30 gulsparv, gärdsmyg, pilfink. Nere i Grytåsa längs röda slingan var det
nästan tyst, men kungsfågel och större hackspett kunde avlyssnas. Ormvråk och
kungsfågel i Ekholm.
Namn: Lennart
Datum: 11 november 2009
Text: Vi tog en vandring på Hagöns naturreservat söder om Halmstad och fick för första gång se snösparv En flock på ca 75 ex. som drog söderut i böljande flykt
längs stranden. Härligt med Halland!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 15 november 2009
Text: Jo, på strandlummerplatsen i Smedhult, på mossvägen, fanns också en hel del
mattlummer.
Namn: Janne
Datum: 15 november 2009
Text: Vandring i Smedhults-/Långaltstrakten. Mulet, ibland småregn. Enstaka älgflugor. Överflygande gråsiska, talltita, kungsfågel, överflygande finkar (ca 150200), några björktrastar, troligen tjäderuppflog. Och på en tvärande, igenväxande
myrväg, där mossor, stjärnstarr, borsttåg tävlades om att breda ut sig, hittade vi
rikligt med individer av den numera sällsynta strandlummern!! Enstaka tjäderspillning låg intill. En annan god lokal för strandlummer är redan tidigare känd
från Vedbyvägen/Hjälmsjö och en annan från NO ändan av Svarta sjö. Några
andra sjölokaler har utgått i relativt modern tid. Enligt Lunds Botaniska Förenings detaljrika prickkartebok fanns det vid den nyligen genomförda Skåneinventeringen endast 11 lokaler med strandlummer i landskapet, belägna i f.d. Kristianstad län.
Namn: Eva, Janne
Datum: 17 november 2009
Text: En snabbkoll av Värsjön innan novembermörkret sänkte sig över nejden. Minst
110 storskrakar, 10 salskrakar, 44 brunänder, 11 storskarvar, 10 vigg, ca 10 knipor, 2 överflygande stenknäckar, en häger. Vid vägen i Sjöholma skrämdes en
morkulla upp.
Namn: Björn
Datum: 17 november 2009
Text: Torsdagens programpunkt "Egna bilder" är flyttad från Utbildningscentrum till
Kungsskolan. En krock med Öppet hus på utbildningscentrum är orsaken. Zigges
"Floran i Örkelljunga" finns nu i en uppdaterad version som pdf-fil här på hemsidan. Den hittar du under Flora.
Namn: Patric

Datum: 19 november 2009
Text: Denna mörka novembertorsdag fick inte mindre än 33 personer tränga ihop sig i
ett klassrum på Kungsskolan för att i akt och mening se en stor hoper naturbilder!
Och visst blev det visning... Pär, Margareta, Janne, Ingvar, Patric, Lennart och
Perry avlöste varann på filmduken. Det blev hemmabilder och fjällbilder, det
blev östgötska stämningsbilder, det blev bilder från det gångna ÖN-året. Och så
smög sig ett antal vackra franska invitationer rakt in i den nordiska vardagligheten. Det blev fika för 15 kronor. Och det blev dagsfärska älgfoton från en kraftledningsgata, det blev trollsländor i storformat, det blev "året-runt" à la Lennart
och till sist ett slikt men annorlunda Perry-potpurri - fram tills klockan nästan
slog "larmet tid"!
Namn: ÖN-bildvisning (JJ)
Datum: 20 november 2009
Text: Vid Pinnån strax intill Gelita (just utanför kommungränsen) har jag sett kvarvarande forsärla och tillkommande strömstare. En häger har lärt sig fiska vid olika
vattennivåer.
Namn: Mattias Karlsson
Datum: 22 november 2009
Text: Två olika tjädertuppar flög upp ganska nära varandra i ett skogs-/myrområde nV
Skånes Fagerhult. I somras sågs tjäderhöna med ett okänt antal kycklingar mer
bort mot Karsatorp. Okänt om några av nykomlingarna blivit fullvuxna tjädrar.
Namn: Lars Lindström (gm JJ)
Datum: 22 november 2009
Text: Rundade Flinka sjö gåendes från hemmet. Hade lite koll på arter jag noterade
denna grådag, blev totalt 25 arter. Noterbart, de bägge sångsvanarna kvar i sjön,
upp emot 100 björktrastar mellan Flinkatorpet o br. Nilssons, där också några
vintersjungande rödvingar. Hade tidigare under vandringen också ca 50 rödvingetrastar str åt S över tornet. Ett par stjärtmesar i Sjöbygget, entita där också. I
Ekholm 10 åt söder sträckande grågäss.
Namn: Björn
Datum: 22 november 2009
Text: Vi gjorde en promenad i skogen ovanför industriområdet vid Sonnarpsbacken.
Med regnställ på kan man ju njuta även i novemberrusket. Inte många arter fågel
men dock antal. 1 häger, 1 korp, 2 nötskrika, duva eller duvhök flaxade iväg, någon mes och strax innan vi kom till bilen ca 20000 bergfink. Ett riktigt dån av
vingbrus. Härligt!
Namn: Lennart o Margit
Datum: 23 november 2009
Text: Två tjäderhönor sågs i utkanten av Krångelbygget, på vägen mot Bosjöholm.
Namn: Kjell Jansson (gm JJ)
Datum: 23 november 2009
Text: Träff om uttern i Skåne på Studiefrämjandets lokaler i Ängelholm. Anders Hallengren från länsstyrelsen och utterkännaren Maria Bister. Under året tycks 18
olika djur ha iakttagits (sedda eller via spår, spillning)i Skåne, några kan vara felbestämda. Sedan 2005 har 8 uttrar blivit ihjälkörda i landskapet, nästan uteslutande honor. Det pratades om åtgärdsprogram för arten, om utteranpassade passager, om spridning av information mm. Om staten satsar medel ska en mer nog-

grann återinventering av uttern i Skåne göras nästa år. Något osäkert i dagsläget.
Alltså en fortsatt uppgång för uttern, som framförallt etablerat sig i Helge ås och
Rönne ås vattensystem. Pinnån ingår ju i det senare och djur har ju noterats även
i Örkelljunga kommun.
Namn: Janne
Datum: 24 november 2009
Text: Samlade, utspridda, framflaxande bo- och bergfinkar i några tusental bland bokar
och andra träd. Från "motsatt" håll kommer en liten sparvhök och en framvinglande ormvråk... ute i Ringarp.
Namn: Janne
Datum: 25 november 2009
Text: Cirkeln som studerat kulturlandskapet återsågs denna kväll. Planer finns på en
något annorlunda fortsättning under nästkommande år. I slutet av januari ska en
uppstart göras. Nya deltagare har möjlighet att "hoppa på båten".
Namn: ÖN-cirkel (Zigge, JJ m.fl.)
Datum: 25 november
Text: november 2009stor svärm av bergfinkar? som drog över Ekholmsvägen i morse.
Verkade aldrig ta slut 5-10 minuter kunde jag se den, himlen var svart - i antal
måste en sådan svärm bestå extrema mängder.
Namn: Pär
Datum: 25 november 2009
Text: Nja, finkflocken som drog fram här i bokollonmarken i Ringarp igår, upprepade
manövern denna dag. Det var nog nästan uteslutande bergfink!
Namn: Janne
Datum: 28 november 2009
Text: Vandring vid myrkomplexet nere i Smörmyr. Fast vi höll oss mest på Varshultsidan, den sida där den gamla orrkojan fanns (bara mindre rester kvar). Gick en del
ute på det delvis tallbeväxta mosseplanet. Spår efter älg, rådjur, vildsvin... någon
hare. Bland fågel hördes, sågs björktrast, rödvingetrast, 20-tal grönsiskor, stenknäck i grantopp, tofsmes, två korpar, morkulla.
Namn: Mattias, Janne
Datum: 29 november 2009
Text: Ett 30-tal markägare, naturvårdare, jägare hade denna eftermiddag samlats i
Ängelholm för att i Studiefrämjandets (Leif Dehlins) regi ta till sig mer kunskap
om vildsvinen i våra marker. Henrik Barnekow på Jägarförbundet informerade,
ornitologen Anders Wirdheim från SOF g av sin syn. Och ett flertal av åhörarna
fick också tillfälle att tycka till i sin tur. 1983 uppskattade man att antalet vilda
vildsvin var ca 300 st. i Sverige. Nu 25 år senare finns det mer än 150.000! Utfodringen av svinen har blivit en stor sak, alldeles abnorm och onaturlig tyckte
många på mötet. Något måste göras... Okunskapen kring vildsvinens påverkan på
exv. skogshönsens föryngring var stor; ingen aktuell forskning verkar vara framtagen. Den accelererande uppbökningen av bondens vallar och av "naturvårdarens" ogödslade floramarker var ett annat samtalsämne. Sammantaget var det ett
intressant, informativt möte mitt i det begynnande julfirandet denna första advent.
Namn: ÖN:s utsände (JJ)

Datum: 29 november 2009
Text: 7 personer hörsammade inbjudan till fågelexkursion denna sena höstdag. Vi bestämde oss för Värsjön som mål, mest för chansen att hitta fågel i novembertid.
Första stopp blev på udden som ligger i Hässleholms kommun. Där obsade vi bl.
a. 15-tal vigg, ca 100 storskrake, 5 salskrake var av 3 honfärgade, 10-tal skarv,
flera brunand m. fl. Sedan körde vi tll norra änden för att gå ut på Landön. När vi
kom fram till näset som förbinder ön med fastmarken, visade det sig att där var
grävt en kanal som var omöjlig att ta sig över. Inget annat att göra än att gå tillbaks till bilarna, som vi ställt vid båtbryggan i Värsjönäs. I en bukt vid Landön
hittade vi braxengräs som stormen troligen hade samlat ihop och vi fixerade också på skogslönn och någon nate i sjökanten. Tillbaks vid bilarna smakade det utmärkt med fika och en god pratstund. Antalet fågelobsar under turen blev 22 arter. Inte så illa på 2 timmar.
Namn: ÖN-exkursion (LP)
Datum: 5 december 2009
Text: Gick en runda på mossen, norr om torvtäkten på Smörmyr. Såg 3st Orrtuppar,
men troligtvis var obs. 2 och 3 samma Orre.
Namn: Mattias
Datum: 5-6 december 2009
Text: Vid Ingeborrarps julmarknad kom 22 småfågelholkar att säljas till hugade naturvänner. Dessutom delades kvarvarande nummer av föreningens tidskrift Alcedo
ut till marknadens besökare. ÖN:s funktionärer var fördelade i två-personers
pass: Zigge och Bengt, Birgit J och John, Pär och Birgit S, Eva och Viktoria!
Namn: ÖN på marknad
Datum: 5-6 december 2009
Text: ÖN deltar i julmarknaden nere på Ingeborrarp! Vi försöker prångla ut några fågelholkar, vi delar ut senare Alcedonummer. Och samtidigt kan vi meddela att
nästa Alcedonummer, julnumret 2009, är på väg att slutredigeras. Sen återstår
tryckning och utdelning.
Namn: ÖN-arrangemang
Datum: 6 december 2009
Text: Värsjön vid middagstid. 25 brunänder var av 3 honf., 31 vigg, 6 bläsänder, 5
salskrakar var av 4 hannar, en skäggdopping, 2 storskarvar, ca 10 knipor, storskrakar, ca 30 ex syntes.
Namn: Björn
Datum: 8 december 2009
Text: Några smånoteringar vid översiktlig inventering i Bruket-/Hjälmsjöområdet.
Domherre, nötväcka, sjungande gärdsmyg, 5 överflygande grågäss, björktrastar,
rödvingetrastar, 10 kajor, 2 skator, sjungande talgoxe. De markerade knallarna,
höjderna intill villor vid Skytteparksvägen lite säregna i topografin, mestadels
ekbevuxna. Blåtåtel ovanligt frekvent även i sluttningsterräng.
Namn: Janne
Datum: 11 december 2009
Text: Några vardagsnoteringar efter ny inventering kring Abborrasjön och roddarstadion: sjungande gärdsmyg, 10 rödvingetrastar, stjärtmes. Kallt om fingrarna när
skulle anteckna. Bladvass. Liten lokal med kalmus vid roddarstadion.
Namn: Janne

Datum: 13 december 2009
Text: Värsjön efter denna lite kalla natt med ungefär 6 minusgrader. Hur mycket is
fanns där på sjön. Inte mycket, lite längs kanterna, och en del inne i Linhultaviken. Fåglar, ja lite. En skäggdopping, 7 brunänder, 2 salskrakshannar, ca 50 storskrakar, 30 vigg, 20 knipor. I träden och sen vidareflygande 30 björktrastar, nötväcka, kungsfågel, talgoxe, bofink, bergfink, grönsiska, koltrast.
Namn: Björn
Datum: 17 december 2009
Text: Efter en hel del kontrollerande i böcker och lyssnat lite på skiva vill jag meddela
att jag denna dag hade 2 bändelkorsnäbbar i Örkelljunga centrum, vid Missionshuset. Jag reagerade direkt vid lätet, såg dem då sitta i en av de höga björkarna
där. Efter några sekunder, fem kanske, lyfte de igen, varvid två breda vingband
lyste kraftigt på åtminstone en av fåglarna. De drog sedan mot Södergården till
och sågs/hördes ej mer. Är detta inte något nytt för oss här?
Namn: Björn
Datum: 18 december 2009
Text: Vintern blivit vintrig! Sångsvanar skrek över sjön, bergfinkar flockas kring matplatsen.
Namn: Janne
Datum: 19 december 2009
Text: Har matat fåglarna i en vecka nu, lite om dagens arter och cirka antal. 50 bergfinkar, ett fåtal bofinkar, en rödhake, en skata, en svartmes, 5 talgoxar, 8 blåmesar, 3
grönfinkar, 2 nötväckor, 2 koltrastar, 2 entitor. Lite roligt om rödhaken. Han/hon
kan sitta på marken i nästan fullt mörker! Det är klart, ingen som stör eller konkurrerar
Namn: Björn
Datum: 19 december
Text: Tog mej ner till Flinka och gick runt sjön på betesmarkerna. Inte mycket fågel
men en mycket ljus ormvråk plus en mörk. Sedan var det troligen en morkulla,
kanske enkelbeckasin, jag skrämde upp i norra kanten. Hörde någon nötskrika,
såg lite mesar och koltrast. När jag kom förbi Kungsskolan var det några tiotal
trastar i en rönn på skolgården. Vid närmare koll kunde jag obsa 4 rödvingetrast
och ca 40 björktrastar från bilen. Tidigare idag, här hemma, gjorde en sparvhökhane försök att få föda bland finkar och mesar. Här har varit ca 20 bergfinkar nu
sedan det snöat.
Namn: Lennart
Datum: 20 december 2009
Text: Stensmyrvandring i ett vackert, läckert vinterlandskap. Mellan 11.00 - 14.00.
Stilla, svagt mulet, lätt snöfall viss tid. En varfågel kom och demonstrerade sin
elegans, flög upp i en trädtopp. Ett gäng rödvingetrastar pilade förbi. Och vid en
av myröarna granskades de säregna kungsfåglarna, som genomsökte tallarnas
barruppsättning, ofta snabbryttlande i dess närhet. Några högt låtande tofsmesar
kunde inte heller undgå våra öron denna ljudstarka, ljudklara dag. Efter diverse
förseningar irrade vi oss fram till Stensgyl och fikats intagande! Spårstämplar
från älg, räv, hare, skogsmus... Ett flygplans ljudmatta. Vackra, mer tätt fallande
snöflingor. Nästa år ska vi räkna, ringa in traktens alla skogshöns, tjädrar... Slutligen låtade, varnade några talltitor i granskogen mot norr. Några märkliga stavelser förbryllade.
Namn: Eva, Janne

Datum: 20 december 2009
Text: Var på en shoppingrunda i Ö:a. Vid Nyatorg var det ca 10-15 steglitsar som tillsammans med trastar av olika slag kalasade på rönnbären. Trevligt att få se denna
lilla färgstarka fågel, det är inte alltför ofta.
Namn: Kurt Arne o Elsie
Datum: 21 december 2009
Text: Vintrigheter. En större flock med ringduvor nära Hjälmsjö, Västra Ringarp, kanske 30-60 st. Spillkråka hördes i Ö Ringarp. En älg travat förbi. Några vildsvin...
Namn: Janne
Datum: 21 december 2009
Text: Om det är något som varit bedrövligt eftersatt på hemsidan så är det bilder till
galleriet. Det är inte så att jag inte får bilder ibland, men det blir aldrig av att jag
lägger upp dem. Men istället för att tänka på alla bildserier som borde läggas upp
från de senaste två åren så börjar jag helt enkelt med att illustrera myrvandringen
som beskrivs nedan av Janne. Ska se om detta kan skötas lite bättre i fortsättningen. Galleri alltså.
Namn: Patric
Datum: 22 december 2009
Text: Och den mest eftersatta sidan av alla här på ÖNs hemsida, länkarna, är nu i ordning. Döda länkar har städats bort och felaktiga länkar har rättats. Surfa lugnt.
Namn: Patric
Datum: 22 december 2009
Text: Nu är även vinterns och vårens program uppe på hemsidan, liksom information
om nästa års cirkel om kulturlandskapet.
Namn: Patric
Datum: 22 december 2009
Text: Har lagt upp lite bilder från sommarens slåtter under Galleri. Janne har knåpat
ihop texterna. Även om det har varit några fina vinterdagar nu så är det inte så
dumt med lite gamla sommarbilder... Väl?
Namn: Patric
Datum: 24 december 2009
Text: Jo, visst hittades några misstänkta utterspillningar nere i Grytåsa... Hemplockning, uppvärmning och "avdoftning" ledde till att Eva helt säkert ville konstatera
att "hennes" utter åter markerat ut sitt revir! Spillningen var kanske någon, några
månader gammal. Spännande!
Namn: Eva, Janne
Datum: 24 december 2009
Text: Skön julaftonvandring nere kring Pinnån, Flinkabäcken i Grytåsa strövområde.
Sångsvanpar med årsunge i ån. Kniphona, gräsänder. Stora spårstämplar lurade
nästan skrivaren att tro på älg... det var dock bara svanarna som travat i snön upp
på land. Gärdsmyg, grönsiska, kungsfågel. Vackra koltrastar tecknar sig mot
snön. Björktrastar, rödvinge. Större hackspett i grantopp. Tittade efter möjliga utterspår, utterspillningar... på uppstickande stenar, stenblock.
Namn: Janne, Eva

Datum: 24 december 2009
Text: Milda tider utanför stugknuten. Men snövit juletid. En kommentar till Björns
gjorda obs av bändelkorsnäbb. I septembernumret av Alcedo nr 2-2002 står följande: "Under hela augusti månad och en dryg vecka in i september (2002) har
Nils Rosenlund noterat osedvanligt stora antal korsnäbbar hemma i Nissakäll, då
främst i de lärkträd han har vid sin tomt. Han har gjort en uppskattning till ca 50
ex dagligen... I dessa flockar har han också uppmärksammat enstaka bändelkorsnäbbar... Han tror sig ha kunnat noterat minst 10 bändelkorsnäbbar." Nåväl. En
naturrik jul tillönskas - vi ses kanske på båten ut till Hallands Väderö på annan
dagen?!
Namn: Janne
Datum: 24 december 2009
Text: God Jul alla läsare av detta. Min bändelkorsnäbbsobservation är den första offentliga obsen, som alla fått ta del av, av arten i Örkelljunga kommun. Troligen är
arten något förbisedd under åren och jag har äntligen fått "upptäcka" en art i
kommunen! Ha det bra alla i jul.
Namn: Björn
Datum: 24 december 2009
Text: AV alla platser gick undertecknad på julaftonseftermiddagen på Långalts myr
med hund som sällskap. Inte var det lätt, djup snö, ibland sjönk man igenom
snön, ner till mossan/ljungen/lavarna, fastnade nästan med stövlarna, vattnet sög
tag om stövlarna, men jag kom loss. Bra konditionsträning! Inga hönsfågelspår.
Namn: Björn
Datum: 27 december 2009
Text: En flock på ca.50 björktrastar vid Ekholmsgårdens åkrar, på eftermiddagen strax
före det börja skymma, även en gröngöling gjorde sig hörd vid middagstid stax
intill Lillhallen, var och jagade vidsvin uppe Värsjö för 2 veckor sen först hörde
jag spillkråkans skrik strax efter kom den och satte sig på stammen på en gran 30
meter från mig
Namn: John O
Datum: 27 december 2009
Text: Koll nere vid Flinka. Snön snart helt borttrollad, dock is på Flinka sjö. Ett gräsandspar höll balansen på isen, liksom en honfärgad salskrake! Dessutom ett par
steglitser, grönsiska, blåmes, talgoxe, nötväcka, gärdsmyg, tratsar.
Namn: Janne, Eva
Datum: 27 december 2009
Text: Ett handfullt gäng från metropolen Örkelljunga for denna annandag till Torekov
för att tillsammans med ca 65 andra natursinnade bege sig med båt till Hallands
Väderö. Väl där fördelade sig befolkningen längs olika vandrarstigar. Vi strövade
till Ulagapskärret, detta alsockelrika fantasilandskap. Perry plåtade, hittade motiv! Vildkaprifolens blad letar sig ju ut i ljuset mest hela vintern. Kompakta fält
med björnbärssnår, björnbärsblad. Även rödblärans blad lyser grönt. Vi letade oss
så längs kusten upp mot fyren... Vinden var mest nordlig och vi undgick dess alltför bitande verkan. Huvudfikat intogs med Kullabergshorsten i blickfånget. Uppe
vid fyren fanns vita bränningar, svarta klippor. Hemmarschen mot Sandhamn
gick via liggande linden och den alltmer decimerade jätteeken. Fåglarna då? Vid
båtfärden ut följdes vi av en närgången tretåig mås. Enstaka alkor registrerades.
Tomas Wallin fick se två havsörnar bli mobbade av en pilgrimsfalk vid Vinga

skär. Inöver land fanns jätteflock (flertal tusen) med finkar. Grönsiska, gråsiskor,
gärdsmyg. Och en trädlärka kvittrade lite halvtypiskt! Andra mer skådarinriktade
observatörer skulle säkert kunna göra upp en klart mer fullödig artlista. Men vi
småpratande, smågående, småkryssande naturvandrare från Örkelljunga kände
oss mer än nöjda efter denna 4-timmars vistelse på denna mer än säregna ö i Västerhavet. Tackar!
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Datum: 29 december 2009
Text: Rödvingar ännu kvar i trakten, säkert till en del beroende på att det fortfarande
finns bär kvar på buskar o träd, minst 5 ex tillsammans med björktrastar i centrum. Igår, vid 21.30.- tiden, hördes minst 4 grågäss i luften över Ringåsen.
Namn: Björn
Datum: 29 december 2009
Text: Vandring i tallbeväxt myrmark i trakten av Långalt. Stilla, lätta snöflingor. Vandringen var jätteskön, delvis försiktigt tassande, laggpartier, tuvor. Myrtallarna
dominera mest hela tiden, växlande mellan partier med högre trädindivider, partier med klenare och småpartier med nästan mossartad "stil". Fastmarksområden,
fastmarksöar på en del håll. Hyggen. Eller äldre tallar, kanske enbuskar och något
löV inblandat. Fågellivet visade sig mest genom sin frånvaro. Dock enstaka
kungsfågelpip, ett mindre meståg. Inga skogshönsindikationer. Däremot kunde vi
höra tystnadens närvaro... tills ett flygplan förde oss åter till verkligheten.
Namn: Janne, Eva
Datum: 30 december 2009
Text: Vad som fanns här hemma i Västra Spång vid fågelmatningen på onsdagen.4ekorrar som gör allt för att välta fågelbordet, de kör i skift från varsin sida
till glädje för fåglarna då de skvätter ut solrosfrö på ett stort område. Talgoxar,
blåmesar, berg- o bofinkar, 1 rödhake, 3 nötväckor, 6-7 nötskrikor, koltrastar,
svartmesar, trädkrypare, 2 Större Hackspett Sen fram mot kvällen 2 dödsattacker,
en sparvhök slog en bergfink nedanför matbordet, den satt stilla med vingarna utsträckta i 5 min med offret i klorna, sen flög den in bland träden med måltiden.
Sedan Tusse (min katt) som tog en som det verkade skadad bofink, vad som hände med den är osäkert men grannen fick den på sin trappa därefter var den försvunnen. Sen har skatorna lärt sig var jag lägger torrfodret till katten, så tyvärr är
den förbrukningen fördubblad. GOTT NYTT ÅR PÅ ER ALLA
Namn: Ferenc
Datum: 30 december 2009
Text: Härlig promenad i strålande solsken runt Lärkesholmssjön på em. Kritvit isbelagd sjö med härliga vintermotiv Och några fågelljud som, korp, nötväcka, talgoxe, nötskrika, blåmes. Vid gården några tiotal bo- och bergfink vid matplats,
samt en nötskrika. Så vill vi önska alla ÖN-are ett Gott Nytt År.
Namn: Lennart o Margit
Datum: 30 december 2009
Text: 1 häger och 1 skarv i Pinnån vid gamla toffelfabriken smålandsvägen
Namn: Margaretha Lönn
Datum: 30 december 2009
Text: En dag vid fågelbordet. Minusgrader, mindre snötäcke. Stilla. Solrosfrön, talgbollar, delade äpplen, riven ost. Mesar i form av talgoxe, blåmes, entita. Ett antal

bergfinkar, ett mindre antal bofinkar. Nötväckor, nötskrikor, 5-6 koltrastar. En
snabbt förbiilande sparvhök spred skräck och förskingring. Ett stjärtmesgäng
klängde i björktoppar, nog 5-6 stycken. En stillsam rödhake.
Namn: Eva, (Janne)

