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Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-02
Eva, Janne
Östra Ringarp
Rapport från fågelbordet. Aktiviteten har varit god sedan flertal veckor, dock med viss
minskning vid blidvädret (och blåsten) kring nyår. Rådjursbock gästar mathörnan, ibland
både på dagen och under natten. En eller två ekorrar, två nötskrikor, större hackspettpar
(mest honan), stundtals tre-fyra domherrar, två nötväckor, fem-sju blåmesar, tiotal talgoxar. I början av matningen förekom också enstaka svartmes. Stjärtmesläten hördes från
grannen till. Någon trädkrypare tätt vid stammen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-02
Alexander Nilsson
Örkelljunga
I dag har jag varit i Pinnå-reservatet med Zigge och Pappa. Jag såg tre rådjurslegor och
rådjursspår.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-03
Björn
Örkelljunga
Gick på söndagen, 2011-01-02, min vinterfågeltaxeringsrunda (bra ord), Ringåsen - Ekholm – Grytåsa – Sjöbygget - Östra Flinka – Ekholm - Ringåsen. Det gedigna vintervädret
vi fått gjorde att antalet individer inte var så stort, ej heller var artantalet någon rekordsiffra, 19 arter blev det. Botten vad gäller arter var 2008 med 15 arter, toppen faktiskt 2010
med 26 arter. Medel för mina inventeringsår är drygt 21 arter, så årets 19 var inte SÅ lågt.
Ingen extrem art men tofsmes i Sjöbygget, talltita på två lokaler, en knipa i Pinnån, en
gröngöling i Grytåsa. Inga rovfåglar, saknades även exempelvis grön- o pilfink, rödhake.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-08
Nils Rosenlund (gm JJ)
Nissakäll
Varfågel har under vintern besökt fågelbordet ett par gånger på jakt efter blåmes. Några
ton med morötter har hjälpt älgar och rådjur; två älgkor med två resp en kalv, dessutom 56 rådjur. Annars ganska skralt med fågel. Nog mycket småfågel som dör. Ingen rödhake
syns längre (dock ute vid Hovs Hallar-stugan). En duvhök besökte rådjurskadaver utdraget på hemmaåkern - dock ingen örn i siktet än så länge.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-09
Alexander
Grytåsa
Jag har sett rådjursspillning, spår av räv och rådjur. Vi såg ett träd som en spillkråka hade
grävt och hackat efter mat. Spillkråkan hade också gjort hål i stammen och hackat stora
flisor ur roten. Och senare grillade vi korv och hade snöbollskrig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-09
Birgit & Eva (ÖN programaktivitet)
Örkelljunga
Återigen en familjedag i naturen, denna vintriga, fuktiga söndag var vi i Grytåsaområdet.
Sex barn med det dubbla antalet vuxna begav sig ut för att upptäcka. Vi såg några spår efter räv och rådjur i snön. Spillkråkan hade letat mat i en tall, oj vad den hade sprätt upp.
Barnen försökte efterlikna, men det var inte lätt. Rådjursspillning såg vi på flera ställen.
Någon föreslog att det var lösgodis! Snömängden gjorde att det var tungt för de minsta att
förflytta sig några längre sträckor. Vi höll oss inom ett begränsat område nära grillplatsen.
En snöskyffel hade de väldigt roligt med – det grävdes efter björn vid rotvältor. Vi hittade
tyvärr inga, kanske lite björnbajs?! Det tror i alla fall Viktor. Vi avslutade med korvgrillning och diverse varma drycker. Undrar om inte det var någon som hade björnkorv…

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-09
Janne
Östra Ringarp
Denna fuktmilda morgon sjöng en svartmes klart från granpartiet åt söder till nära stugan i
östra Ringarp. Några månaders vintergastkramning kan väl locka snabbt förbytas till lite
vårkänslor hos både gemene man och gemena fåglar. Ordet gemena i sista sammansättningen ska inte läsas i betydelsen”lumpna, nedriga”! Därefter följdes morgonen av en
gladlynt Grytåsaexkursion - väl beskriven här intill!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-12
Janne
Östra Ringarp
Vandring upp till åkrarna, vägen. Stilla, nästan helt tyst på fågelfronten. En älg pulsat i
jobbig snö, en misstänkt räv trippat lättare upp på. Domherrar, nötväcka, mesar vid fågelbordet. En koltrast dök för några dagar sen.”Vintermygga”.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-12
Lennart
G:a Hallandsvägen
Det känns som att ligga i ide när datorn inte fungerar och det är ju nästan att snön går en
på huvet. Men nu är det vår på gång! Igår drog 14 fiskmåsar förbi i sitt sökande efter öppet vatten. Annars har vi haft nästan dagligt besök av trevliga stjärtmesar. Som mest 13
ex. och jag har konstaterat endast 1 ex av den nordliga rasen och 1 ex av den europeiska.
De övriga måste vara en mellanform, lite gråaktiga på sidan av huvudet. 3 ex tamduva var
ute på en sväng över Turabygget idag och en flock på minst 50 ex grönfink vid Tyge
Krabbes väg.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-13
Per Gunnar Larsson, Burlöv (gm JJ)
Örkelljungas jordkällare
Pratade i kväll med Per Gunnar som meddela att han och fladdermuskompisen Jörgen
Fromark i december besökt en hel del av de jordkällare som man inventerade för två vintrar sen. Det märkligt vintriga decembervädret hindrade dem från att göra en komplett uppföljning. I stora drag var antalet fladdermöss likartad den för två år sen. Vi får se om det
kan bli en Alcedoartikel i det kommande maj-numret. Vinterutfodringen nere i Sydvästskåne visar visst även den på att fåglarna har det tufft. Rödhake har han i faggorna, men
gärdsmygarna verkar ha försvunnit (svåra att ge mat som godkänns). Per Gunnar nämner
att både sparvhöken och hornugglan tar sin tribut bland småfågeln. Ugglan kan vara duk-

tig på att skrämma fram fågel som gömmer sig på nattkvist. Sparvhökar har vi säkert runt
kring oss i Örkelljunganejden, men kanske har en del hornugglor som brukligt dragit sig
in till städer som Helsingborg, Lund, Malmö.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-14
Lennart
Örkelljunga
Jag tog mej en cykeltur igår på hårdskrapade isvägar med lite frostgrepp och det rullade så
lätt. Nere på Turabygget stannade jag upp för steglits och grönfink. Kollade Pinnån vid
vattenverket och där satt 1 ex strömstare på en av de utlagda stenarna. Lite längre mot Ekholm flög en nötskrika. Sedan var det nästan tyst från fågel ända fram till f.d. Nils Nilssons i Västra Flinka. Där var även denna gång blåmes och stjärtmes som sökte föda i lärkträden. Det är 4:e tillfället jag obsar detta. Spillkråka flög rakt mot mej i Möllers skog och
10 ex gulsparv vid ridskolan.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-13
John O
Örkelljunga Ryttmästaregatan
En ormvråk hade jag i min trädgård som satt och åt på ett färdigplundrat isterband av mesarna, som jag hade lagt på marken, den höll på ca. 10 min. 5 m. från huset, det lustiga var
att 2 st. blåmesar satt och åt på en talgboll 70 cm ovanför den och 2 st. koltrastar kivades
om några äppelhalvor 5 m därifrån, utan någon som helst hänsyn till vråken, efter ett tag
lyfte ormvråken med lite tunga vingslag med resten av isterbandet i klorna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-16
Björn
Ekorrstigen Örkelljunga
En kattuggla på kvällen igår. Ormvråken är inte en riktigt så stor fara för småfågel, inte
skapt för att fånga småfågel. Sparvhöken är som gjord för denna jakt, en plötsligt uppdykande yxmördare med snabba manövreringar i hastig framfart. Jag har också haft ormvråk
på uthängt fett.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-16
Björn
Ekorrstigen Örkelljunga
Entita sjöng här den 14:e. En föraning om en kommande vår.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-16
Janne
Östra Ringarp
Visst var det lite vårkänslor bland regnet och plusgraderna sista tiden. En nötväcka ropade
till i en ljudlig sfär. Och en gråsiska var det väl som drog förbi. Men snart kommer nog
vintern tillbaks.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-17
Lennart
G:a Hallandsvägen
2 sångsvanar passerade 2 gånger 16.35-38. De sökte väl efter öppet vatten. Troligen
kommer de från Rössjön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-17
ÖN
Församlingshemmet, Örkelljunga
Föreläsningsserien”Örkelljunga förr och nu” startade upp denna måndagkväll med ett
välbesökt fördrag av Per Lagerås. Med pollenanalysen som redskap förflyttades vi från istidens efterdyningar fram till ädellövträdens uppdykande. Årtusendena just innan Kristi
födelse spårar man betande djur i glesa skogar, vilka strax efter vikingatid kompletteras av
jordbrukande människor. Nåväl, på ett berättande sätt blev auditoriet serverat en smakgod
kunskapssoppa. Zigge försökte räkna antal utgående människor. Det var inte mindre än
100 pers som hade bänkat in sig! Vad roligt!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-18
Björn
Smörmyr
Gick igår ner till orrarnas spelmyr och inga spår av dem! Dock behöver kojan ses över, ny
takpapp, kanske behöver den ytbehandlas.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-19
Janne
Östra Ringarp
En skogsvandring en sen eftermiddag. Krympande snömängder. På sydsidan i ett granbestånd har barmarken tittat fram. En mygga, troligen ur familjen vintermyggor, syns på den
av regn framknottrade snöytan. Visst blir man extra ljudlyssnande nu i vinterdagarna. Någon sångsvan flyger mot Hjälmsjö till, några domherrar konverserar, en mes varnar. Tidigare idag hördes blåmesens enkla, högsvirrande mjuka melodi rakt genom rutan. När jag
rundar åkern som vi kallar Slättingen skräms ett graciöst rådjur, tar skutt i den nu grovkorniga snön. Försvinner in i ekblandskogen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-20
Janne
Spinneriet
En annan lyxlirare kan ju”ta ledigt från nödvändigt arbete” en solig torsdagseftermiddag
och pjäxa sig ner till Pinnån och Spinnerietområdet. Det var värt besväret! Avstressande,
kroppsnjutande. Men oj vad fågeltyst! Inte en fågel sågs eller hördes bland alar och döende askar. Fast när jag avnjöt mitt fika satt jag alldeles intill forsen, minifallet och då hörs
ju bara vattendragets egen melodi. dovt klunk och porl. Tyvärr hade jag ingen tur att träffa
på någon strömstare. Starkaste upplevelsen var väl istället vattenmassorna, ett vattenrike i
sig, och de vita snöytorna däremellan. Ett säreget landskap detta gamla Spinneriområde.
Plumsa någon gång. Förrädiska småbäckar under snön på sina håll. Tillbaks mot 24:an
och Skåneporten återtog bilismen ljudutrymmet. inne i östra Ringarp flöjtade några domherrar.

Datum:
Namn:
Ort:
Ort:
Text:

2011-01-20
Lennart
Grytåsa
Kyrkolycke
Visst är det en förmån att njuta av en solig förmiddag också. Jag stövlade i Grytåsa ner till
Pinnån på ojämn packad snö. Inte var det lättare att gå upp genom Möllers skog och nästan tyst på fågel. Dock 2 trädkrypare, nötväcka, talgoxe och så sist gladan i skyn.

Datum: 2011-01-22
Namn: Janne
Text: Okunnig som man kan bli när man bor ute i östra Ringarp, så var det väl ändå ingen större
överraskning att den aviserade avverkningen i Wallins skog redan var verkställd när jag
bilade dit i förmiddags. Jag tog en liten fotograferingsrunda och kunde konstatera faktum.
Det var visst enligt strövfolk jag stötte på redan i november som maskinerna kom. I stort
verkar det vara den mogna, grova granskogen som tagits bort. Själva det egentliga arboretumet med alla olika trädslag verkar vara orört. Men de närboende får onekligen en annan
närnatur. Inte minst med tanke på att örkelljunga kommun tagit ner än större område just
intill. Skog och skogsbruk är en speciell verksamhet. speciellt i närkant med tät bebyggelse.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-22
Eva, Janne
Pinnå-reservatet
Vandring utmed leden på bägge sidor Pinnån. Mycket vatten, nästan i övre kant av åbrinken. Vackert. Ingen tur med strömstarar - hoppas de infinner sig till exkursionen om en
vecka!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-22
Zigge
Pinnåområdet
En kniphanne bland alla gräsänderna i nedre bruksdammen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-22
Björn
Flinka sjö
Gick tillsammans med fyrbent vän i området Kjells f. d. och Konrads f. d. Vid tillflödet
säsongens första? gräsandspar i sjön. Talgoxe o nötväcka vid det ännu inte färdiga tornet,
detta den 20 jan. Följande dag alltså den 21 jan. vandrade vi längs en del av Lärkesholmssjön, även här var det mycket tyst i skogen, det enda som lät var en större hackspett. Men
vädret fint!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-23
Janne, Eva
Stidsvig, Pinnån
Vi gick, strosade några halvtimmar längs Pinnån nedströms Kopparmölledammen. Klippans kommun har ju här gjort mindre stiganordningar, Kopparmölleslingan, för att underlätta”rekreationen”. Några enkelt gjorda bänkar och bord i naturligt material smälte bra in.
Vattnet var härligt i denna passage nedströms. Ibland lugnflytande, ibland forsande. På
sina håll eleganta istappsskapelser! Vi hade långa ögon på jakt efter strömstarar (vi hade
minst tre ifjol). Vi fick tji! Alar av olika konfiguration kantade den vattenfyllda åfåran,
nedtappade askfrukter gjorde sig bemärkta. Ingen fågel alls? Jo, en kickande större hackspett.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-23
Lennart
Söder om Örkelljunga
Visst är det en fördel att cykla och om man trotsar det riskabla väglaget, så får man fler
upplevelser. På väg mot Smörmyr för att få en uppfattning om orrkojans tillstånd, flög en
varfågel upp i toppen på ett träd och lät sig skådas. Och i Hjälmsjö visade sig en pilfink.

Förutom skator, kråkor, kajor och mesar så är det, som flera konstaterat, väldigt tyst i naturen.
Datum: 2011-01-23
Namn: Björn
Ort:
Lärkesholmssjön
Text:

Vandrade runt stora sjön utom en liten”sneddning” över isen vid 108:an. Den st hackspetten fanns på samma ställe som tidigare i veckan, korpar hördes, blåmes, talgoxe också.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-27
Lennart
Cykelrunda
Obsade ännu 1 ex varfågel idag strax ovanför Sonnarpsbacken. Hade cyklat om Tockarp
Vemmentorp och kunde ännu en gång konstatera få fåglar i vinterlandskapet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-28
Janne
Östra Ringarp
Sista dagarna i januari. är det februari som normalt är vår”värsta” vintermånad? Mesarna i
omgivningen sjunger till då och då. Framförallt en otålig svartmes! Domherrarna har
länge gästat vinterbordet. Kommer ett tag, sen borta ganska länge. Men deras flöjtande i
grannskapet piggar upp. En dag räknade vi till minst 13 domherrar och domdamer. Idag
lät det nästan som om några av dessa gav ifrån sig sånglika läten. Men det är som bekant
mest en stillsam blandning av lite knaggliga knirr och mer ljudbara småflöjt framförda i
synnerligen stilla mak. Kung Bore kommer nog att härska ett bra tag till!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-29
Zigge (ÖN-exkursion)
Pinnåområdet
Vintervandring mellan Ågatan och ålfisket. En lagom skara, till en början i lätt snöfall. Ån
svart och bräddfull. En hel del filosoferande kring det som dolts under snön eller det som
en gång varit. En sjungande blåmes, spår efter ekorre och slutligen en simmande strömstare.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-30
Eva, Janne
Stensmyr
Denna härliga, soldränkta eftermiddag tillbringade vi nästan två timmar ute på Stensmyrs
mer öppna delar. Skaren höll för det mesta! Fikat i solen. Friskt, stilla, inga ljud över huvud. jo, stundtals några avlägsna jetplan. Fotograferande vidtog. Och sen en längre promenad norrut, i kant mot gylen. Den lätta snön ovanpå skaren gjorde att nattens djurliv
avslöjades. Fast man blev smått osäker ibland. Några veckor gamla älgspår som gått på
djupet, rådjursspår mer mot fastmarken, mård, räv, sork/mus. Fast några spårexperter är,
var vi inte. De tusentals fjolårsstänglarna med myrliljefruker imponerade. Och de avlånga
fröna med förlängning spreds vid beröring - en del hamnade på pjäxorna. Visst var det
sköna timmar, även om fågellätena inskränkte sig till ett endaste korprop.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-31
Zigge
Örkelljunga
Två gråsiskor under fröautomaten. Nytt tomtkryss.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-31
Lennart
G:a Hallandsvägen
Det blev en blygsam mängd”Vinterfåglar inpå knuten” sedda från vårt fönster. 8 arter som
fördelade sig på; 1 rödhake, 2 koltrast, 2 entita, 3 blåmes, 8 talgoxe, 1 nötväcka, 2 skata
och 10 stjärtmes.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-31
Zigge
Bjäregatan
Här blev det också magert men 9 arter 5 blåmes, 2 gråsiska, 1 grönfink, 4 kaja, 2 koltrast,
1 kärrmes, 15 pilfink, 4 skata och 8 talgoxe.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-31
ÖN-aktivitet
Församlingshemmet, Örkelljunga
Andra träffen i vår lilla föreläsningsserie om”Örkelljunga förr och nu” genomfördes denna kväll med historikern Sten Skansjö från Lund som dragplåster. Inför en fullsatt storlokal (en bit över 140 personer) berättade han om hur Örkelljunga och Fagerhults socknar
framträder i dokumenten från 1500- och 1600-talen. Krabbes jordabok där länsmannen
listat beskattningsbara bönder, medan jordrevningsprotokollet som svenskarna upprättade
1671 gav andra och mer fylliga ord åt den tiden. Tacksamt att vi fick/får nyttja kyrkans
församlingshem. Det var nästan lokalen inte räckte till.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-01-31
Eva, Janne
Östra Ringarp
Rapport från fågelbordsräkningen (något dåligt genomförd) 7 arter - 5 talgoxe, 2 blåmes,
1 entita, 1 trädkrypare, 20-25 domherrar, 1 större hackspett, 4 nötskrikor

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-05
Janne
Örkelljunga
Skulle vid middagstid ta foton vid vattenverket på Pinnån nu i högvattensflödet. Upptäcker att diesel flyter med i vattnet. Och det verkar komma en hel del. Kollar uppströms reningsverket. Tunna sjok med diesel ligger på stora delar av vattenytan, gräsänderna
omsvärmas av detsamma. Nu snabb koll med Bengt och Peder som bor på Skytteparksområdet, nära ån. Enligt Peder hade hans äldsta dotter märkt att det luktade diesel från ån
redan vid midnatt!! Peder hade själv nyligen kollat lilla bäcken från Norra industriområdet. Jo, därifrån kom bränsleutsläppet. Vid den lilla grävda anordningen för att stoppa exv
oljeutsläpp strax intill nedre Bruketdammen. Luktar det koncentrerat med dieselångor det måste nog kommit en hel del. Enligt Peder hade kommunrepresentanter varit vid detta”skilje” och lagt ut en läns (vad nu för mening)strax innan middagstid. Man får verkligen hoppas att de agerar snabbt, lokaliserar och hämtar råd. En ganska sorglig nyhet, nyheter är ju sådana ibland. Får hoppas utsläppet inte ställer till med nåt värre på sikt!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-05
Zigge
Örkelljunga
ännu vid 16-tiden hade man inte lokaliserat källan. Då kom det fortfarande dieselolja från
området norr om Industrigatan.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-06
Janne, Eva
Hörlinge, Hästberga (Osbytrakten)
Av nyfikenhet att skåda hur det ser ut borta i Helgeå efter det att en kraftverksdamm
bortminerades i nov 2010 bilade vi österut mot Vittsjö, Verum. Området vi besökte ligger
längs Helgeå, nära det väldigt vackra området kring Skeingesjön, Verumsån (Vieån)- fast
uppströms. Vi traskade längs befintlig vandringsled, kom fram till ett ödsligt Helge å-nära
landskap. där dammdämningen var borta, där stubbar och stenar som innan dolts sen
1950-talets byggande nu skapat ett makabert utan-vatten-landskap. Vi gjorde även strandhugg uppe vid Hästberga där vi längs några vångavägar tog oss till den nu trevligt framskapade forsen. Goda fikor. Ganska tomt på fågel. Ett par grågäss letade vårkänslor, någon kråka, kajor, spillkråka på håll. Mycket frisk luft.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-09
Janne
Östra Ringarp
Härligt vårväder mitt i februari. Entitan, svartmesen, talgoxen sjunger i det sköna vädret,
ett gäng domherrar småkonverserar! Inte illa.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-09
Lennart
Flinka - Grytåsa
Så har islossningen börjat både i vattendrag och i fågelvärden. I det härliga förmiddagsvädret tog jag en tur ner till Flinka sjö och där landade 3 grågäss på isen. 4 entitor uppehöll sig i närheten och längs sjökanten obsade jag både tofsmes och talltita samt större
hackspett hane och nötskrika. Vid ridskolan i Grytåsa kunde jag räkna till 23 gulsparv och
fler tycktes där vara. Nere i Pinnån dök 1 knipa hona i den välfyllda ån och strax intill i
smältvatten på betesmarken låg 16 gräsand. Samtidigt drog 1 glada och 1 korp förbi. även
i Ljungaskog hördes större hackspett.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-10
ÖN-aktivitet
Örkelljunga, Utbildningscentrum
Perry visade denna kväll ett bildspel med 2010 års Gotlandsresa i fokus. Ca 25 personer
hade bänkat sig och kunde på närmsta parkett njuta av välvalda, upplevelserika foton och
fotomontage. Närbilder på ett flertal av öns orkidéer fyllde bildduken, men även minstingar som låsbräkenplantor, grusbräckor, ormtungor fick plats. Ja, den i karstsprickor
uppstigande hjorttungan var dekorativ i sitt slag. Avslutningsdagens karlsöresa inbegrep
sillgrisslor i farlig brant, en porträttbild med tordmule. Att man trots den mättande själsliga kosten även orkade med en Konditorifika. ja, så blev det.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-12
Birgit & Pär
Ekholm
En vårglad glada i luften vid Ekholm!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-12
Janne, Eva
Östra Ringarp
Uppe i solbelysta bokkronor småsjöng ett flertal domherrar på eftermiddagen. Vad lugnt,
skönt, njutningsaktigt. Som nämnts tidigare brukar upp till ett 20-tal domherrar besöka
vårt fågelbord. Man trivs med deras tillförsikt. Att våren är på väg nånstans bortom vinterns famntag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-13
Zigge
Jälla
Det finns en gnutta öppet vatten i Jälla sjö. Det har en liten flock grågäss och en sångsvansfamilj upptäckt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-13
Janne, Eva
Myr i norra delen av kommunen
Vi vistades under 2-3 timmar på en myr i norra delen av kommunen. Härligt väder, lite
vind som gjorde att det susade i furorna. Snön var ömsom jobbig att trampa genom, ömsom bärande element när marken var trädfri. På grund av det lätta snöfallet för några dagar
sen var det perfekt spårsnö. älgar, rådjur, rävar, vildsvin. Och faktiskt hördes plötsligt ett
gäng lite säregna läten en kortare stund några hundratalet meter bort. Ganska säkert kom
de från ett gäng vildsvin. Och lika säreget var det att följa den räv som plötsligt upptäcktes
försvinnande bort bland tallstammar och svagt uppstickande blåbärsris. På fågelfronten
inget nytt. Alltså inga större aktiviteter. Ett mindre gäng korpar granskades oss med sina
falkögon, läten från en trolig svartmes - men någon uppskrämd tjäder blev det inte denna
gång. Och inga upphittade spillningskorvar. Ett trevligt myrkomplex att lufta sin söndagsdåsighet i! Enda anmärkningen är att omgivande fastmarksskogar nästan helt består av i
detta sammanhang steril granskog! Hur ska man kunna få skogsbruket in på en annorlunda framtidspolicy. Inte vet vi.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-13
Janne, Eva
Östra Ringarp
Just innan skymningen gled över i mörker passade en stor flock med kajor (och några kråkor), bortåt 200 st, på att njuta av den något byiga vinden här i kant av Hjälmsjön. Fram
och åter flög de i ständigt växlande formation, oftast en bra bit över isen, i dryg trädhöjd.
Visst måste de njuta av sin skicklighet! Kajan är ju jämte bl a grågåsen en av de fåglar
som den berömde österrikiske etologen Konrad Lorenz ägnade ett fördjupat intresse.
Denna säregna fågel lär ha en oftast starkt hierarkisk”hackordning”, i sitt fungerande
samhälle. Men om vi stadsbor, småstadsbor får tycka till så tycks vi i allmänhet mena att
kajan har föga berättigande, de beter sig illa, skiter och nästan skräms. I alla fall när de
blir många. Man kan undra vem av oss som egentligen beter sig mest illa?!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-14
ÖN-aktivitet
Församlingshemmet, Örkelljunga
Tredje träffen i föreläsningsserien om ”Örkelljunga förr och nu” stod på kvällens agenda.
Denna gång var ämnet kulturlandskapets förvandling under de senaste två seklerna. Cissela Olsson från regionmuseet i Kristianstad stod tillsammans med Janne (Johansson) som
ansvariga ”kockar”. Klart över 150-talet åhörare bänkade sig även denna måndagskväll.

Sannerligen roligt och imponerande. Via kartornas och skiftestidens 1800-tal fördes vi
fram till 1900-talets första hälft - när åkrarna utvidgades, då sjöar, åar, sankmarker dikades och rätades, när konstgödning fick gräset att växa allt fortare. Vad betydde detta för
djur och växter. Om detta och mycket annat översköljdes den stora tappra skaran! Många
digitalbilder från alla möjliga, omöjliga hörn av kommunen. Visst är det tacksamt att förbereda föredragningar när människor lyssnar så engagerat.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-15
Zigge
Bjäregatan
Trots att marken är nästan snöfri är det full aktivitet runt fröautomaten med talgoxar, pilfinkar och koltrast. 17! blåmesar plockade småkryp i mossan på garagetaket medan en
trädkrypare patrullerade av stammen på tysklönnen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-15
Janne, Eva
Östra Ringarp
även denna sena eftermiddagsdag samlades kråkfågel på Hjälmsjöns is och for i gruppering uppe i luften mot land till. Uppskattningsvis 300-400 kajor och kråkor! Någon typ av
riksdag, måntro.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-16
Janne
runt Hjälmsjön, ner till byn
En ringduva flög upp vid Ljunghalls, nära sjön och gården i Östra Ringarp. En blåmes
sjöng. När jag gick min långrunda nedom byn, runt sjön sågs ett 10-tal grönsiskor och
några pilfinkar vid ett hus nära Bruketmöllan.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-16
Lennart
G:a Hallandsvägen
Med den bitande vinden och kylan kom stjärtmesarna tillbaka till matningen. Idag 11 ex.
liksom igår och 9 ex i måndags. De var borta under den milda perioden, men stannar
länge och ses flera tillfällen varje dag nu. Dagligen kommer också ett meståg där antalet
talgoxe nog överstiger 10-talet individer samt 5-8 blåmes.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-16
Zigge
Holmasidden
I senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift (2011:1), berättas om fyndet av praktsköldlav, Parmotrema chinense vid Pinnån 2007. Ett av två fynd i Sverige.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-19
Kevin, Eva, Janne
Östra Ringarp
Bortåt en och en halvtimme ute i Ringarpsskogen denna soliga, vackra, betagande vinterdag! Närmast stugan hördes sång från blåmes och talgoxe, domherrarna höll till godo med
solrosfrön, liksom de två ekorrarna. Ute i granskogen, blandskogen var det mer tyst. En
entita låtade någon gång. Vid grävlinggrytets många jordöppningar var det till synes vintersiesta. Möjligen nyttjar räven lyan nuförtiden. Uggleholken låg på backen! Den forna
grenen hade brustit. På granhygget spirade björkplantor i parti och minut.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-20
Zigge
Programaktivitet
En härligt solig vårvinterdag. 7 vågade sig ut. Mycket vinterståndare och fjolårsgräs, nötskrika, större hackspett, mesar, nötväcka, domherre. Fika i en solig bokebacke innan vi
besteg berget Berget (87 m.ö.h).

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-22
John Olandersson
Ryttmästaregatan 11 Örkelljunga
Vår ormvråk har inte synts till dom sista 2 veckorna på vår isterbit i trädgården, men istället har vi dagliga besök av en äldre fiskmås som ligger på magen och smaskar i sig, kan
hålla på i en hel halvtimme innan den är mätt, man kan undra var den håller till i övrigt,
det finns ju inga öppna vattendrag i närheten så när som Pinnån?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-24
Lennart o Margit
Wallins skog
På väg hem från vår promenad uppåt Sjönna fick vi höra det härliga tjattret av grönsiskor.
En flock på ca 20-talet ex. högt uppe i de inplanterade barrträden i Wallins skog. Den är ju
f.ö. hårt åtgången av först avverkning och sedan den senaste stormen. Igår obsade vi 5
ringduvor sittande på elledning borta i Bälinge. Så lite 'rör det på sig' i fågelvärlden.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-26
Janne, Eva
Östra Ringarp
Några nya arter senaste dagarna vid fågelbordet. Minst tre bergfinkar, en grönsiska, två
grönfinkar, talgoxar, blåmesar, entita, svartmes, nötväcka, tre vackra koltrastar, en större
hackspett. Och så ofta två ekorrar!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-28
Janne
Östra Ringarp
Lite efter halv tio på förmiddagen öppnade jag stugdörren och möttes av en magnifik
grönsiskesång! Riktigt pampigt. Satt på en bokgren. kanske mätt och belåten, kanske med
någon hona intill. Alltid ett fint litet förhastat vårtecken. Endera dan är det mars.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-02-28
ÖN-föreläsning (sista i serien)
Församlingshemmet, Örkelljunga
I kväll var det så den fjärde, den sista föreläsningen i serien om naturen och kulturlandskapet i trakten - med historisk, såväl som framåtsyftande vinkling. Kunskapen bars framförallt upp av Allan Gunnarsson, Alnarp, men vid hans planerade provokationer om att
naturen här knappast uppmärksammats alls av länsstyrelsen fick Janne kontra på sitt vis en hel hoper med bilder från olika hörn av kommunen. Granskogsdominansen, motorvägen, inslagen med likgiltighet för naturen hos olika ägare. visst fanns, finns det mycket
som hade behövt en annan färdriktning. Förhoppningen är att naturfrågor och framtidssatsningar ska få större, vitalare betydelse för en skogsbygd som denna. En annan förhoppning är den att vi i ÖN gör försök att fånga in den vilja till gemensamsatsning som
nog finns ute i ”bushen”. Att lyfta landsbygdsfrågor och naturvårdsfrågor att dra på samma håll. Cirka 120-130 personer infann sig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-01
Janne
Östra Ringarp
Trots någon minusgrad känns det som vårkänslorna hos hemmavardande fåglar är svåra
att stänga in. Jag gick bort till gården på förmiddagen. Först stugnära sång ett par gånger
från trädkryparen. Mjuk, härlig melodi! även blåmes- och talgoxsång då som då. Nötväckan hördes långt med sina läten. När jag kom till Lasapella skogsväg hördes. jo, faktiskt, en troligen ganska nyanländ skogsduva. Vilken känsla att höra från bokskogen mot
sjön till. Borta vid uppväxtgården malde en svartmes på, fler nötväckor. Ger vi oss till tåls
blir det snart riktig vårsång över hela paletten. Och så bra att en ”nybörjarkurs” i just fågelläten drar i gång nu på torsdag!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-01
Lennart
Söder om Örkelljunga
Kom igår på E4 vid Eket och fick en snabb syn av möjlig storskrake över Pinnån, så idag
måste jag ju kolla om det stämde. Och mycket riktigt. I ån bakom Ryagården, på samma
plats som ett par tidigare år, fanns 6 ex storskrake, 2 hona och 4 hane + 1 ex kniphane.
Sedan gick jag röd slinga i Grytåsa strövområde och där skränade minst 2 nötskrika och
någon mes drog förbi.

Datum: 2011-03-03
Namn: ÖN:s nybörjarläten
Text: Vi var tolv entusiaster som träffades över böcker och CD-skivor inomhus för att lyssna in
och prata fågel denna första gång. Nästa träff blir utomhus. Vi övade oss på bofink, talgoxe, ärtsångare, lövsångare, nötväcka, svartmes och svartvit flugsnappare bl.a. Välkomna
ni som missade denna träff till nästa den 30 mars kl 18.00 på Landisbanans parkering.
Birgit, Pär och Lennart
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-04
Janne
Östra Ringarp
Nötväckan flöjtar för full hals. På håll hörs en annan flöjtare. Smågnäll, småsång från
domherrar i träden intill matstället. Grönfinksdrill. När jag hade ärende till byn kunde jag
njuta av en talgoxes vårsång. Det tvåstaviga ramlade ibland över till ett något märkligt trestavigt i samma strof. Lät roligt. Trädkryparen sjöng på morgonen. Men själv har jag inte
hört hemmakoltrastarna sjunga ut än.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-05
Eva, Janne
Östra Ringarp
Bland dominanta domherrar, mesar och nötväckor kom denna förmiddag ett tag ett gäng
på 7-10 gråsiskor. varav en med mycket ljusare dräkt, med tydligt vit övergump. Alltså
möjligen en snösiska. Vi är nog lite osäkra på det hela.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-05
Eva, Janne
Östra Ringarp
Kunde inte låta bli gå en middagsvandring. Kanske höra första lärkan dra förbi. Gick upp
till åkrarna, motorvägen. Satt en stund i vårsolen vid Rävabacken. Skönt. Vildsvinsbökningar från ifjol. När vi så kom över hyggena vid gamla hägerbacken gjorde sig faktiskt

ett par sånglärkor bemärkta! Roligt. Tillbaks vid eket innan stugan var entitan på humör
och likaså trädkryparen.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-06
Janne, Eva
Långalts myr
En helt underbar tretimmars vistelse på Långalts myr denna härliga söndagförmiddag.
Stilla, svag vind, flödande solsken. Nästan bara helt tyststilla, men ibland vindsus i kronorna. Ibland förbiilande fjärrflyg uppe i himlavalvet. Vi njöt, fikade två gånger. Fotograferade. Överallt var det lättgånget. Fruset, småisar i höljorna, laggarna enkla att ta sig
över. Annat blir det om några veckor. Korpar sågs och hördes emellanåt, nån gång spridda
individer på upp till 10 stycken. I kantskogarna träffade vi på talltita som sjöng, ett meståg
med förutom talltita även blåmes och stundligen sjungande kungsfågel och trädkrypare.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-06
Perry (nedskrivet av JJ)
Pinnån (Hjälmsjö)
Något obekräftade rykten gör gällande att ca 10 tranor kom över Hjälmsjö igår. Kanske?
Idag stötte jag på nära håll upp en morkulla nere i Pinnåområdet, vid öarna, vätterosstället.

Datum: 2011-03-06
Namn: Patric
Text: Både igår och idag stötte jag upp tjädertuppar. Igår från ett kalhygge, idag på en tallmosse. Lokaler i norra delen av kommunen. En del sånglärkor, men inga tranor, vilket jag
hade förväntat mig. Bra fart på mesar och nötväckor.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-07
John Olandersson
Ljungaskog Örkelljunga
2 st. starar hos Kent och Monika Johansson i Ljungaskog lördag förmiddag 5 mars, satt
vid en av dom 2 st starholkar jag satte upp hos dom förra året

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-07
Kerstin o Lasse Johansson
Östra Ringarp, Hjälmsjön
Två skilda tranflockar på i ena fallet ca 10 ex flög över Hjälmsjön idag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-08
Janne
Hjälmsjön
På förmiddagen flög ett låtande, mindre gäng sångsvanar över sjön i riktning mot Lärkesholm.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-08
Janne
Pinnå-reservatet
Efter någon timmes skogsarbete bestämmes det att jag skall cykla till byn, njuta av våren
inne i Pinnå-reservatet. Solen flödar hela tiden, stilla, njutbart. Vid landis kortsida sjunger
entitan, något uppströms full fart på både trädkrypare och blåmes. När jag skymtar en
strömstare i höjd med övre landisbanekanten väljer jag fikapaus, fikaställe. Ett grågåspar
flyger över. Men ingen strömstare kommer åter. Efter en dryg halvtimme går jag upp-

ströms till öarna. och vips hörs, ses två småkivande strömstarar passera alldeles framför
mig i luftrummet!! Reviraktigt gnabb. Den ena vänder och slår sig ner ca 20 meter ifrån
mig. Den bara vilar. En talgoxe filar. Själv smilar jag av belåtenhet. Några förhoppningsvis stämningsfyllda foton tas. Men pga. brist på tele inga närbilder av strömstaren. En
njutbar timme!
Datum: 2011-03-10
Namn: Janne
Text: En bofink småsjöng på sitt eget sätt vid stugan denna morgon.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-10
ÖN-årsmöte
Utbildningscentrum, Örkelljunga
Föreningens årsmöte genomfördes denna kväll på Utbildningscentrum. 15 personer närvarade. Patric Carlsson omvaldes till ordförande och även övriga styrelsemedlemmar fick
nytt förtroende. Patric visade ett hundratal ”rafflande” orrspelsbilder som avslutning på
kvällen!! På ett kort konstituerande möte efter själva årsmötet omvaldes Zigge som vice
ordförande, Björn som kassör, Eva som sekreterare. Christer och Janne förblir likaså ordinarie ledamöter.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-11
Lennart
G:a Hallandsvägen
Att cykla är förnämligt vid skådning det vet man ju, men idag räckte det med att stå still
på gårdsplanen för att se en tofsvipa flyga förbi. Dock drog den åt söder så den blev väl
avskräckt av de annalkande snöbyarna. Men ännu ett vårtecken!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-12
Kurt Arne i Sönderössjö
Skånes Fagerhult
Tranparet kommit till Sönderössjö. Det är fantastiskt att de hittar hit till oss. Hoppas det
blir en bra häckning i år. I fjor fick de fram två ungar, men de försvann efter hand. vi önskar de lycka till detta året.

Datum: 2011-03-13
Namn: Birgit & Pär
Text: Gröngölingen vårtrallar i södra ändan av Prästsjön på söndagsmorgonen. Ljuvligt!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-13
Eva, Janne
Vårmorgon i Flinka
Mellan 06-08.00 var vi vid orrspelslokalen. Stilla, ljudbar morgon. 1 trana, 1-2 grågäss
flög fram och tillbaks. Flera korpar patrullerade. Ett flertal sånglärkor passerade förbi under morgontimmarna och även en trädlärka. När vi lämnade kojan flaxade en tofsvipa i
etern. Orrar då? Nja, inte så mycket bevänt! Efter en timme dök en tupp upp och landade
på arenan, medan en annan flög rakt förbi. Efter en halvtimme med bara avvaktande bubbel kom en andra orrtupp in och gjorde sällskap. Bägge tupparna försvann efter en kvart.
Enda sångsolisten i mossområdet var gulsparvhannen en bit bort. Dock talltitestämma,
talgoxe. Spillkråka på håll. Vid utmarschen läten från dubbeltrast. Men som sagt inga
sjungande kol- eller dubbeltrastar under våra morgontimmar. Ännu är det tidig vår.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-13
Janne, Eva
Östra Ringarp
Livligt under fågelbordet denna morgon 15-tal vackra gråsiskor, några grönsiskor, bergfink, som vanligt rikligt med domherrar, entita, övriga mesar, nötväcka, ekorre. Och i
bokkronan sjunger bofinken! Ett 30 sångsvanar drog nordostut.

Datum: 2011-03-13
Namn: Zigge
Text: 19 storskrakar nedanför Hjälmsjövik, knipa, gräsand. I Jälla sjö ett 40-tal sångsvanar och
något 10-tal grågäss.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-13
Janne, Eva
Värsjötrakten
Efter en del regn mitt på dagen kunde man inte låta bli att göra nytt återbesök i hemtraktens natur. Denna gång i marker möjliga för tjäder. Under två-tre timmar vandrade vi, vistades vi i tallmossemarker. Men inget tjäderuppflog. bara några enstaka, vintergamla
spillningar under en tall. I övrigt spillkråka på nära håll, tofsmes, talltita, svartmes, talgoxe. En koltrast sjöng vid en stuga. Och faktiskt en helt nyligen uppspirande tuvullsblommor. snart utskjutande ur sin”slida”. Dessutom en liten lokal med björkpyrola. Liksom Zigge stannade vi vid Jälla sjö 50-tal sångsvanar, 50-tal gäss jämt fördelade på gråoch kanadagäss. Snabbkoll vid den avbrända, svartförkolnade mosippeslänten i Bälinge.
Floravårdarna har bränt av allt gammalt, mångårigt vegetations- och förnaskikt. Hoppas
den ensamma sippeplantan (skyddad vid avbränningen!) får en gynnsam vår!

Datum: 2011-03-13
Namn: Peter Hector gm Zigge
Text: En skäggmes!!! kalasande på talgbollar. En lika glädjande som uppseendeväckande obs.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-14
Lennart
Örkelljunga
Ja, så är den här, Staren. Satt i trädtopp nära Mårdenskolan och småtränade på välkomstlåten. Härligt!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-14
Marita Jönsson och Frida Dahl
Jälla Åsljunga
Staren kom till Jälla i lördags. Vi såg 38 sångsvanar i Jälla sjö i fm. Det är trevligt att höra
dem när man öppnar dörren. De hörs dygnet runt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-14
Lennart
Cykelrunda
Det blev liten runda om Flinka - Ekholm i em. En tofsvipa vilade ut vid Ringbo gård och
2 tranor hade anlänt i Västra Flinka . Här lockropade också en gröngöling. Kollade sedan
hur tornet vid Flinka sjö ser ut och det är visst färdigt. Men inte är det så praktiskt som det
var tidigare. Helt öppet runt om och för hög kant, så man ser knappt när man sitter ner på
den golvfasta bänken. Och så saknas fikahyllan. Det var bättre förr! Minst 12 stjärtmesar

letade föda bland fjolårsvassen och 5 gräsänder snurrade runt i litet öppet vatten vid inloppet.
Datum: 2011-03-15
Namn: Janne
Text: Glada seglade vid Vången. Tranparet + två grågåspar där Flinkabäcken mynnade i sjön.
Lennarts stjärtmesar kvar, andra mesar. Tyvärr hördes motorvägen alltför väl. Delar delvis
Lennarts syn på nya tornet, men delvis öppen, skön känsla. Vi får fixa en ny mathylla!
Vid Flinkagården ytterligare två gåspar. Väldigt vilka grushögar vid den tänkta jättedammen vid Ringbo gård. Undrar hur de tänker. Sammanlagt en handfull ormvråkar längs cykelfärden! Skönt, jobbigt, nyttigt.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-17
Marita Jönsson o Frida Dahl
Jälla
Jag blev så glad såg en större hackspettshona vid fågelbordet i morse, har bara sett en
hane innan. Öppnade dörren och kollade sångsvanarna, såg bara ca 25st (ser bara en lite
del av Jällasjö) där var även några kanadagäss.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-16
Sven-Eric Alfredsson (gm Janne)
Åsljunga
Vid Jälla sjö sågs igår ett tranpar!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-18
ÖN-aktivitet
Åsljunga slöjdsal
11 personer hjälpte denna torsdagskväll till med att tillverka ett antal göktyte- och rödstjärtholkar. Modell, utseende efter anvisningar i Lennart Bolunds bok ”Fågelholkar &
vanliga holkfåglar”. Björn höll i evenemanget, ordnade bräder mm. Uppföljning nästa
torsdag kl 18.00 på samma plats!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-18
Janne
Hjälmsjön
Vaken i Hjälmsjöisen uppe i Spång är ju värd en koll då och då. Idag låg dock endast ett
par kniphannar och en storskrakdito där. För en del dagar sen fanns 6-8 storskrakar, sångsvanar mellanlandar ibland. Ute i den nykomna, kramblöta snön hördes bofinklåt, grönfinkdito, domherrediton. Och så lite kråksång. Vad man nu ska med den.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-18
Janne
Östra Ringarp
Lite runt struttande, tio-tolv svarta, stora fåglar. En aning märkligt, markant. Ibland småkiv! Någon, några tar till vings. Nja, det var plötsligt ett bra gäng med koltrastar som av
någon anledning gästade marken under fågelbordet, letande matgott. Annars har det väl
knappast synts till mer än 2-4 trastar - som mest. En och annan hade kanske istället hoppats på att de 10-12 svarta fåglarna var. tjädertuppar, att det var i mitten på april, i en myrskog, att osannolikheten blivit en märklig sanndröm. Ett tjäderspel att tala om. Men så är
det inte, så blir det näppeligen mer under vår livstid i Skåne.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-19
Janne
Mossar i nordväst
Vistades 2-3 timmar i mossmarker i nordvästra delen av kommunen. 5 grågäss flög över,
strax därefter 12 sångsvanar. Ropande, flygande spillkråka. Talltita, nyfikna talgoxar,
kungsfågel, gulsparv. Och ute på mosseplanet en troligen ganska nyanländ ängspiplärka.
Och i en av många mosskanter skrämdes en tjäderhöna upp! Förresten glömde nämna
morkullan som jag nästan trampade på i en annan mosskant. Rådjurs- och vildsvinsspår,
rävdito.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-19
Kevin & Eva
Hjälmsjön
Vid en mindre vak vid Abborragrundet låg, ligger 53 sångsvanar - delvis under uppsikt av
ett mindre gäng på isen stående kråkor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-19
Lennart
Flinka
Så var det dags för rensning av holkserien i Flinka, men lite skådning kan man ju inte
undvara. Redan när jag gick av bilen hördes en dubbeltrast och senare såg jag den på
Kjells äng. Och jag fick också en obs av morkulla vid kanten av sjön. 2 sångsvanar flög in
och låg i vaken där Flinkabäcken rinner in. I övrigt var det nötskrika, ormvråk, ringduva,
st hackspett, 5 domherre, bofink, nötväcka samt talgoxe som irriterade sig på min närvaro.
Nästan alla holkarna hade varit bebodda, vissa med dubbel bobale, beroende på att de nog
inte blev rensade ifjol. Där finns 61 holkar varav 8 för stare och 1 för vardera uggla och
knipa. Och så intog jag min lunchfika i det omgjorda fågeltornet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-20
Eva, Janne
Stensmyr
Skön vandring i trakterna av Stensmyr, på gränsen till Hässleholms kommun. ännu är det
ju ganska sparsmakat med vårläten men dock rop från anlända tranor, två grågåsflockar
(20+15), några ringduvor. Bland mesarna hördes talgoxe, svartmes, tofsmes (flera platser). Och nog var det den ovanligare drillen från talltita vi också kunde inregistrera. Och
nu kunde man också se vissa, enstaka tuvullsblommor fullt uppstickande. Om några veckor får man leta tjäderspillning! Älgspår, rådjur, vildsvin. Ps Minst 50-tal sångsvanar i Jälla, mindre antal grågäss. och i Hjälmsjön 5-6 storskrakar, några knipor. Igår sällade sig 10
kanadagäss och 8 grågäss till sångsvanarna vid Abborragrundet. De lyfte vid 9-tiden idag
på morgonen! Ds

Datum: 2011-03-20
Namn: Birgit & Pär
Text: Skön och tyst vandring på Långalts myr. Ett tranpar skrämde vi upp vid parkeringen. En
korp hörde vi och några hundar i fjärran, annars var det avkopplande tyst. Än bär det men
snart kan det säkerligen vara värre med att ta sig fram. Älg- och rådjurspår, älgspillning
och även ett rådjur skymtades ute på myren. Solen bröt värmande fram under fikat.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-20
Zigge
Hjälmsjön
I vaken vid Hjälmsjövik en storskarv, 6-8 storskrakar och några par knipor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-21
Janne
Hjälmsjön
Ett tiotal skrattmåsar på isen vid lilla vaken vid Abborragrundet. Och ibland i luften därikring.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-21
Lennart
Hjälmsjön
Visst, jag glömde 1 gråtrut som passerade över sjön mot norr.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-21
Lennart
Hjälmsjön
.och när jag passerade på väg till Strandhem kunde jag med handkikares hjälp se 7 skrattmåsar. Längre bort mot roddstatinonen fanns fler måsar på isen. Vid grundet låg 2 kanadagäss och på isen 2 sångsvanar plus kråkor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-21
Janne, Ante
Åsljunga inomhushall
Just när vi skulle gå in för att spela tennis vid 16-tiden passerade på ganska låg höjd något
mer än 30 tranor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-22
Eva, Janne
Hjälmsjön
I vaken vid Abborragrundet på Hjälmsjön låg vid 07-tiden 7 sångsvanar, 4 knölsvanar, 2
grågäss, drygt 20 bläsänder, 10-tal gräsänder, 1 fiskmås. Bofinkar sjunger i träden kring
fågelbordet.

Datum: 2011-03-22
Namn: Eva (Janne)
Text: 9 storskrakar ligger i vaken vid Abborrgrundet övervakade av 6 sångsvanar som står på
iskanten. På iskanten står också en strandskata. En nyfiken, närgången kråka blir ideligen
bortkörd av strandskatan men han ger sig inte utan gör påträngande försök att närma sig
hela tiden.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-22
Janne, Eva
Lärkesholm, Kjällstorp
åter en rapport - denna gång en sen eftermiddagsvistelse i Lärkesholmsområdet. Flera
grågåspar, framförallt nära nya dammen innan Kjällstorp; mellan 5-7 par. 4 knippar i Lillsjön. 2 sångsvanar. Dessutom flera starar som småvisslade från tv-master och i några lövkronor i Kjällstorps marker. Ett par sånglärkor drog förbi. Och nära Lilla Lärkavägen

skrämde Eva upp två morkullor. Hemma vid Hjälmsjön fanns i skymningen 15-tal storskrak i den stora vaken i Spångdelen av sjön; endast en handfull knipor.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-23
Janne
Hjälmsjön
Förmiddagsrapport från Hjälmsjöns vakar vid 09-tiden Längst upp i Spång där Pinnån och
Lärkesholmsån mynnar och skapar öppet vatten finns 9 storskrakar och minst 4 knipor.
Men dessutom en mycket vacker salskrake! Vid den mindre vaken vid Abborragrundet
ligger ca 25 storskrakar, några knipor, 4 sångsvanar, 1 kanadagås och ett 20-tal skrattmåsar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-23
Janne
Östra Ringarp
Vid en titt ut under fågelbordet upptäcktes en vacker steglits sittandes med finkar och mesar. Verkade försvinna strax därefter.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-24
Lennart
Hjälmsjön
Morgontitt 06:45 på sjön gav 1 kanadagås, bläsandpar, 2 storskrakpar, 5 knipor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-24
Zigge
Hjälmsjön, Flinka
Ett 30-tal storskrakar vid grundet, skrattmåsar. Salskrake och sångsvan vid Hjälmsjövik.
Stare, tofsvipa och grågås vid Flinkagården. Gräsand, knipa, svartmes, stjärtmes från tornet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-24
Eva
Hjälmsjön
Innan skymningsdags fanns det ca 60 storskrakar i vaken vid Abborragrundet. Vackert!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-24
Eva
Pinnån - Bruket
Vid lunchvandring uppmärksammades en nässelfjäril nära ån, lite nedströms Bruksvägen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-25
Lennart
Hjälmsjön
24 sångsvan vid Abborragrundet 07.30 och 30-tal skrakar, 5 knipor. Borta vid Spång, där
den öppna vattenytan breder ut sig, låg 20-tal skrakar och 3 vigg.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-25
Janne
Hjälmsjön
Vid 13.30-tiden finns de flesta svanarna kvar, men skrakarna där vid Abborragrundet har
lämnat sen flera timmar. Måsar, flest skrattmås. Kråkor. I Spångvaken finns dock 25-tal

skrakar och även den kvarvarande salskraken syntes till. Två skarvar låg intill varann, ett
mindre antal knipor, minst två vigghannar, 1 krickhona, gräsänder.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-26
Lennart
G:a Hallandsvägen
Idag blev det nästan bara trädgårdsarbete, men så hörde jag rop av tranor. Tittade upp och
såg en fågelsiluett, men inte var det en trana. Snabbt in för att hämta kikaren och kunde
fokusera en duvhök på hög höjd, säkert en hona. Strax efter kom ca 55 tranor på väg mot
norr. Vilken härlig dag!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-26
Janne, Eva
Östra Ringarp
Härligt solig lördag. Fågelaktiviteten kring fågelbordet är fortsatt stor. Ibland ett par
stjärtmesar, rikligt med mesar av vanligt slag. Ibland många bofinkar, även någon hona.
Grönfink, grönsiska. Och idag hördes och sågs en nyanländ stenknäck! Roligt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-28
Lennart
Hjälmsjön
Så har jag för första gång obsat mindre sångsvan, 2 ex i sjön 07:30. Inspirerande! Där
fanns också 11 sångsvan, 2 knölsvan, 1 brunand, 1 kanadagås, 20-tal knipor, samma antal
storskrake, skrattmås.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-28
Viktoria
Harbäckshult
Nu har sädesärlan kommit till Lillgården.

Datum: 2011-03-28
Namn: Birgit & Pär
Text: Knipparet är på plats i Prästsjön. De har begränsat utrymme, isen är endast borta längs
strandkanterna.
Datum: 2011-03-30
Namn: Björn
Text: Två tranor i både Sjunkamossa o Åkarp. Dessutom en järnsparv hemmavid.
Datum: 2011-03-30
Namn: ÖN:s nybörjarläten
Text: Läten ville vi öva på ikväll när vi samlades vid Landisbanan. Där såg vi ett par knipor
som säkerligen var nöjda av att isen släppt sitt grepp. 14 fågel-entusiaster i blandad ålder
mötte upp. Vi gick en runda i vårt nya Pinnåreservat med Pinnån som följeslagare. Tyvärr
såg vi inte strömstaren men vi hörde bofink, blåmes, koltrast, rödhake, talgoxe och entita.
Lennart, Pär och Birgit
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-30
Zigge
Bruket
Vid brukets kvarn kunde några av oss höra forsärlan som snabbt drog förbi.

Datum: 2011-03-31
Namn: Eva
Text: Igår den 30/3 låg en skäggdopping i Hjälmsjön.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-31
Janne
Östra Ringarp
Jag har under mars månad hitintills inte hört någon mindre hackspett ropa in våren. Men
det är väl snart dags. Om den finns kvar i ”kvarteren”. Men så mitt när jag prata telefon
denna förmiddag kom en starkt rödhättad hanne av arten och satte sig på en något forn
gren av en mindre ek - bara fyra meter ifrån mig (men med glasruta emellan). Roligt se
den småhacka efter matgott. Hoppas nu den börjar ropa så där från och till bland stugorna
och småkärren. Vi får se, höra.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-03-31
Lennart
Hjälmsjön o Flinka sjö
Kl 8:35 vid Hjälmsjön drog 1 fiskgjuse förbi förföljd av en irriterande kråka och samtidigt
hördes minst 1 sånglärka. På vattnet låg 40-tal gräsand, 4 bläsand, 10-tal vigg, minst 10
knipa. Senare var jag nere i Flinka och kompletterade holkarna. Då kan man ju inte avstå
ett besök i fågeltornet. Ingen is kvar på sjön, 1 grågås, ett par av storskrake och kricka, 5-6
knipor, läte från rödvingetrast hördes från ängarna, liksom gröngöling.

Datum: 2011-03-31
Namn: Björn
Text: Ekholm med Ceasar på fm. En förbiflygande sädesärla, minst 2 stenknäckar i blandlövskogen, en blandflock på fälten med starar, björk- o rödvingetrastar, en sträckande sånglärka. Hjelmsjön på em. 15 storskrakar, 27 knipor, 3 vigg, en salskrakhanne, 7 storskarvar.
Datum: 2011-04-01
Namn: Birgit
Text: På lunchen flög en stor flock, ca 70, tranor rakt över Vången och vårt. Ljuvligt att se, våren är här!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-01
Marita Jönsson
Jälla
Jag har inte sett tranparet på några dagar men idag så gick de på åkern mellan huset och
Jälla sjö. Fast de tyckte inte om att jag kom hem så de flög trumpetande iväg över sjön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-01
Janne
Hjälmsjön
3 bläsänder i Hjälmsjön under dagen.

Datum: 2011-04-01
Namn: Perry
Ort:

Örkelljunga

Text:

Fiskgjuse vid fiskodlingen i Spång.

Datum: 2011-04-02
Namn: Birgit & Pär
Text: Kattugglan var igång inatt för första gången på säsongen. Småmysigt ljud. Lite trolskt.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-02
Lennart
Hjälmsjön – Flinka - Bergbrottet
Igår hade jag bingo i sädesärla, 16 ex som rastade i regnvattenpöl borta på fältet vid Ringbo gård, härlig obs! Där satt också 3 ex skogsduva på elledningen. Paret med glada seglade runt, så de kanske vågar häcka i det gamla boet trots det myckna grävandet i närheten. I
Hjälmsjön låg 4 skarvar, knipor, skrakar, och jag räknade till ca 40 skrattmåsar. Tranparet
gick lugnt och betade på åkern i Västra Flinka och fin sång av dubbeltrast. Vid bergbrottet
var 3 fiskmåsar och 1 ex varfågel. Här hemma kom 1 fiskgjuse sträckande vid 12-tiden
och senare på em. drog en glyp-glyp-ande mindre korsnäbb förbi.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-02
Janne, Eva
Östra Ringarp
Livet vid, under och en bit runt kring fågelbordet är fortfarande mycket livligt. Bofinkarna
dominerar som vanligt starkt, några vackra bergfinkar, en stenknäck, några kvarvarande
domherrar, svartmes, talgoxe, blåmes, nötväcka. Dubbeltrast sjöng i kvarteret. Annars oftast ett par ringduvor, ett par stjärtmesar sett över dagen. För en knapp vecka sen kom en
sparvhökshanne. Satt en kort stund utanför rutan. Vad liten den är! Dimman över sjön ligger tät denna lördagsförmiddag. Kolla när det lättar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-02
Janne, Eva
Hjälmsjön
När dimman lättat hittades ett sjöorrepar i sjön. Ganska fågeltomt på andfronten i övrigt.
Några låg för långt i väg. grågäss, många skrattmåsar (skönt att sommarljudet kommit
tillbaks!)

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-02
Mats Gustafsson, Långalt
Långalts myr
Ett 30-tal tranor setts sista dagen i anslutning till Långalts myr. Dessutom de två hemmatranorna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-02
Patric
Hjälmsjön m.m.
Från andra sidan sjön, kl. 11, när dimman lättade, sågs ett mindre sångsvanspar. Var borta
13.50, men då noterades 3 sjöorrar. Ett sjöorrepar även i Fedingesjön och en hona i
Köphultasjön. Där också fiskgjuse (kom med braxen i klorna över sjön), 30-tal storskrakar, 4 skäggdoppingar, skogssnäppa och en strandskata. Rekade Svenske Myr. Det går att
gå fram. En del tjäderspillning, men ingen med tuvull i. En fiskgjuse nära fiskodlingen i
Västra Spång.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-02
Janne
Hjälmsjön
Förutom de tre kvarliggande sjöorrarna sågs på förmiddagen ca 30 storskrakar, 1 sothöna,
1 häger, 3 kanadagäss, 1 skogssnäppa. Och en obestämd fjäril på något håll.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-02
Lennart
Hjälmsjön
Nja, inte såg jag sjöorrar som låg i sjön 13:15-14, men väl svärta, 2 hanar och 1 hona och
ca 35 storskrake. En skogssnäppa varnade och det hängde ihop med att en sparvhök flög
förbi. Forsärla i Pinnån vid ö Spång, skogsduva och svartmes i ö Ringarp, 2 stenknäck och
sparvhök i Hjälmsjö.

Datum: 2011-04-03
Namn: Eva
Text: I morse låg det tre skedänder i Hjälmsjön,, en hane och två honor.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-03
John Olandersson
Ingeborrarp Eket, söndagsmorgon kl 8.00
Tog en runda med vår orienteringskarta, mycket fågelsång bl.a. rödhake dubbeltrast gärdsmyg, skrämde även upp skogssnäppa och morkulla. 10+ grader, nu är det vår!!!

Datum: 2011-04-03
Namn: Viktoria, Eva
Text: Under drygt två timmar vandrade vi på en mosse i kommunens norra del. Här hörde vi
talgoxe, bofink, dubbeltrast, skogssnäppa, korp, ringduva och tranor, både överflygande
och stående på mossen. En flock knölsvanar drog förbi. En järnsparv visade fint upp sig
sittande på ett stormfällt träd. En ensam orre bubblade på och två tjädrar skrämdes upp.
Under bilfärden till mossen sågs en flock med rödvingetrastar, en gröngöling som flög
längs med vägkanten och i toppen av ett träd satt en tornfalk. På färden hem ännu fler
rödvingetrastar i en flock blandat med starar och någon björktrast.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-03
ÖN-exkursion (JJ)
Svenskemyr mm
Årets ”kommunala” myrvandring blev en vandring längst upp i norr, myren mellan forna
tiders Danmark och grannlandet Sverige Svenskemyr. Denna blev till större delen starkt
exploaterad under 1900-talets krig och avspärrningar. Viss återhämtning, igenväxning har
skett sedan dess. Men vi titta, lyssna mest efter fågelvärldens uppenbarelse. Efter vårens
friskhet. I kantskogarna strosade vi fram. Gamla breda diken fick överkorsas. Dubbeltrastsång, taltrastdito. Rödvingetrastar på stubb och i småflockar. Rödhakevirtuoser. Det höga
läte som markerar järnsparv i luften noterades. Så bröt de mycket ljudliga skogssnäpporna
tassemarkens tystnad (vi slapp höra motorvägen!!). Och efter ett tag både tofsmesdrillar
och talltitesång. Det blev förevisning av en ifjol framhittad skvattramlokal, med ovanlig
storlek för att vara så här långt västerut. Det blev fika. Vi kom upp på en av de forna rälsbeklädda bankarna med starkt torvbrutna omgivningar. Lär ha varit strötorv som bröts,
packades i balar, forslades med linbana till Yxenhult, för vidare transport. Ängspiplärka,
ormvråk, korp, stare, finkar och en på avstånd, av Patric, framhittad orrtupp - sittandes i
en grantopp. Vi hörde inget kutter. Vi såg heller ingen tjäder, men dock en del utspridda

spillningskorvar av olika ålder. På hemresan gjordes en del stopp. Först Fedingesjön. Grågäss, kanadagäss, flock med ca 10 skarvar, knipa. Vid Jälla sjö sågs 70-90 sångsvanar
(dock inga mindre). Lagom med vatten för svanarna. Tre snatteränder urskiljdes, varav två
hannar. Större grönsiskflock. Hjälmsjön. 15 vigg, 3 brunänder, 6 skäggdoppingar. Tre
hägrar flög över. Steglits i trädkanten. Kort sånglärkestrof. Totalt sett var det en mycket
härlig förmiddag, stillsamt väder och en ljudligt tilltalande närmiljö. Man kände hur fåglar
vällde in hela tiden. I uppräckningen här ovan har jag säkert missat flera väsentligheter.
Men inte minst viktig var den trevliga samvaron, lite smågnabb, mycket humor, mycket
fågelsnack! Antalet deltagare denna sköna söndagsförmiddag var 12 personer.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-03
Janne, Eva
Hjälmsjön
En ejderhanne ligger på sjön vid 18-tiden. även en skarv + tidigare nämnda viggflock och
brunänder.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-03
Marita och Frida
Jälla
60-70st tranor flög över huset. Försvann vidare norrut.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-03
Patric
Långasjön, Värsjön
Det blev en tur till efter regnet. Långasjön vattenrall 1 ex, enkelbeckasin 2 ex, trana 70 str,
en havstrut flög över och en gransångare sjöng. Gröngöling, stenknäck m.m. Värsjön vid
Sjöholma storlom 1 par, storskarv 2 ex, sjöorre 1 hane.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-04
Patric
Hjälmsjön
Tre vilande ejderhannar i sjön 17.00.

Datum: 2011-04-04
Namn: Björn
Text: En sjungande gransångare den 3 april på em hemmavid.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-04
Lennart
Hjälmsjön
Ejderhanarna låg i sjön även 13.15 plus 7 skäggdopping. Gransångare vid övre Bruketdammen och också här hemma senare på em.

Datum: 2011-04-04
Namn: Björn
Text: Hjelmsjön som tidigare. Värsjön 6 storlommar, 2 kanadagäss, ett antal grågäss o knipor,
en fiskgjuse.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-04
Janne
Ringarp, Pinnån.
Tänkte bara nämna att hasselns hängen sen flera dagar sträckt på sig - allergikerna till
förtret. Mer oskyldiga är väl de lätta, fladdrande citronfjärilarna. Vi är nog flera som sett
dem de sista dagarna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-05
Janne
nostalgisk cykeltramp tur-retur Flinka
Kring middagstid tog jag en tvåtimmarstur till Flinka sjö med hjälp av cykel. Härligt! Något duggregn på slutet. Kändes nästan som för 30-40 år sen, då man lite till mans ofta just
cyklade till den lilla igenväxande sjön. Talgoxe, svartmes, entita sjöng här och var. Trastar, rödhake ibland, liksom bofink. Vid Ringbo gård saknades dock forna tiders storspov.
Dock ett mindre gäng sädesärlor. När jag närmade mig Flinkatorpet noterades födosökande par av grågås och trana. Lite märkligt att denna gamla ”vildmarksfågel” trana ignorerar
att jag stannar bara 60-70 meter ifrån den. Sträcker på sig, tycker jag ser harmlös ut, fortsätter gå och plocka. Den första stenskvättan sågs ofta här. Oftast dåligt med den varan nu
för tiden! Väljer bort fågeltornet och närheten till E4:an, går istället ut till våtmarken
framför Nisse Nilssons. Skrämmer burdust en flock ängspiplärkor på flytt, ett gäng på ca
30 starar och fyra tofsvipor. De drar mot sjön till när jag klampar in. Under det att fikat intages gör ett ormvråkpar stillsam flyguppvisning, ett korppar drar förbi, några kråkor. Avlägset hörs skogssnäppa och enkelbeckasin. En Flinka sjö-tramp - lik den för 40 år sen.
Mycket är sig likt. En del har dock blivit klart sämre. Hur kommer det att vara om ytterligare 40 år?

Datum: 2011-04-05
Namn: Björn
Text: Sjöorrar på sträck har hörts de båda sista kvällarna.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-05
ÖN nybörjarläten gm Lennart
Flinka
Ikväll blev vi 7 personer varav 2 naturnyfikna barn. Roligt när det blir föryngring i klubben. Så vi var ju faktiskt 3 generationer! Målet för lyssning och skådning blev Grytåsa
strövområde och vi körde till den östra ingången vid Ekholmsvägen. Avstigna från bilarna
hörde vi bofink, taltrast och talgoxe. På väg mot fågeltornet kunde vi skönja 2 tranor på
åkern och vi hörde rödhake. En stor flock med ringduvor ca 50 drog förbi. Uppkomna i
tornet, där det var blåsigt med regnstänk, såg vi 4 sångsvan varav 2 fjolårsungar, 3 grågås,
2 knipa, 1 storskrakhona. Gröngölingsljud, koltrast, kråka, starflock, ca 30, noterades. Och
så intog vi naturligtvis vår fika i tornet med sittbänken som matbord. Gott med tunnbrödsrulle och dubbelmacka tyckte barnen. Sedan gick vi över Kjells äng tillbaks mot bilarna
och hörde minst 4 rödhakar till. Så det blev ju 15-talet arter denna småkulna aprilkväll.
Deltagarna vill ha mer upptäckarglädje, så vi bestämde att samlas nästa tisdag den 12 april
på Nettos parkering kl 18:00. Då drar vi nog mot Lärkesholm. Som vanligt, fika och kikare.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-06
Jesper Linell + 3 kompisar (gm JJ)
Orrspelslokalen
Bara en enda orrtupp på orrspelsarenan när kojan besöktes den 3 april! ”Den uppförde sig
som den skulle - fint spel och ljud - men oj vad den var ensam. Förra gången jag var där
såg vi nio!”

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-06
Janne, Eva
Över Hjälmsjön
Sjöorresträck i smådugget kring 22-tiden.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-08
Jan Lindgren (gm JJ)
Sonnarp, Tockarp
Vid ett surhåll på åkrarna strax intill min gård i Sonnarp (längst i väster, såg, nära Stensån) har jag ett par tofsvipor som nu har kommit tillbaks och som flyger runt med vårkänslor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-08
Mats Gustafsson (gm JJ)
Långalt
För ett tag sen dök fyra tofsvipor upp här på öppna fälten ned mot Smedjeån. Men de försvann igen. Idag kom dock ett par tillbaks! Får se hur det blir med häckningen. I samband
med att en flock tranor övernatta vid Långalts myr för en knapp vecka sen hördes även
svagt orrspel utifrån samma myr.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-08
Zigge
Håleryd
Fyra par grågäss i den nedre Hålerydsdammen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-08
Anders Larsson med dotter (gm JJ)
Värsjö / Värsjön
För ett antal dagar sen undrade vi om lommen kommit till sjön. Vi har en gård några
hundra meter från densamma. Då härmade dottern lommens läte. Och se. Nog fick hon
snabbt ett svar från den rätte ”låtaren”. Roligt!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-08
Josefin Svensson
Villands Vånga
Hej alla glada skådare o naturmänniskor! Den 7e maj utmanar jag och Anette Strand alla i
Fågeltornskampen, och se om ni kan slå oss i antal arter! Glada hälsningar. Josse i Vattenriket

Datum: 2011-04-09
Namn: Birgit
Text: Vitsippor har setts idag, i en solbelyst södersluttning. Utslagna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-10
Eva, Janne
Stensmyrstrakten
Koll av fågellivet kring Stensmyr. Sträckande sjöorrar, ropande storlom. Men inga ugglor
hördes. Orrspel. såg inga, men hörde flera, troligen tre stycken. Fint skogssnäppespel.
Trana som ropade emellanåt. Flock ängspiplärkor. Talltita, tofsmes. Med mera. Förhållandevis blött på mossen vid denna tiden!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-10
Tomas Marke
Brönjet, norra Stensmyr
Vid samtal med Tomas Marke på gården Brönjet i utkanten av Stensmyr, berättade denne
att han innan i år haft ropande pärluggla. Han flyttade med sin fru till denna ganska avskiljda del av Skåne 1978 (var Lundabor tidigare). Ofta hört pärlugglor i trakten. Ett år
fälldes (otursamt) en bok med just pärlugglehäckning. Tre ungar fick därför födas upp för
hand, ringmärktes av Håkan Winquist i Hässleholm. I början av deras vistelse i trakten
hördes orrspel från tre olika håll - sett från gården! Men det var då de´! Tomas minns
uppväxten på 1960-talet när de hade sommarstuga intill. Gårdens ägare var en äldre man
och var som många på den tiden ett original. Han gjorde allt för hand. Höet till hans tvåtre kor slogs med lie och kärrades in med höstabören. Han hade också två-tre hushållsgrisar. Han brukade kärna sitt eget smör.

Datum: 2011-04-10
Namn: Eva, Janne
Ort:
Stensmyrstrakten - komplettering
Text: Förutom de förmodade tre orrtupparna hördes även i en myrkant två kockande orrhönor.
Datum: 2011-04-10
Namn: Birgit & Pär
Text: Citronfjäril och humla. Två goa vårtecken!
Datum: 2011-04-10
Namn: Björn
Text: Värsjön, 8 gråtrutar, ca 80 fiskmåsar, ca 30 grågäss, 4 storlommar, fiskgjusparet på plats,
mm.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-10
Zigge
Värsjö
Under vandring med byalaget sågs eller hördes gransångare, trädpiplärka och glada samt
några nya pyrolalokaler.

Datum: 2011-04-11
Namn: Björn
Text: Cyklade i morse i Värsjöns grannskap på jakt efter sparvuggla. Någon uggla blev det ej,
men mycken sång av trastar, rödhakar, någon järnsparv o gärdsmyg, med morgonljuset
började även bofinken sjunga. Orrspel hördes från Stensmyr, grågäss hördes ständigt, trana. I sjön 11 sångsvanar, 6 storlommar sågs från Osbäckshållet, skogssnäppa. Vid Långasjö bl. a. vattenrall.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-11
Janne
Värsjön, intill
Glömde nämna i notisen från igår att vi såg en övervintrad sorgmantel längs grusvägen
öster om Värsjön. Apropå fjärilar såg vi många citronfjärilar under gårdagen!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-11
Janne
Östra Ringarp
Vi har smått fortsatt med matningen under vårens knappa tid. Domherrarna stannade ju ett
par månader men är nu i stort skingrade. Däremot äter ett bra gäng bofinkar upp sig rejält.
Roligt se en bofinkhona stå och ryttla framför behållaren med talgbollar. En bofinkhanne
småryttla när den på flugsnapparmaner fånga flyggott. Nötväckan är till synes karsk och
ljuder vådligt i grannskapet. Nyttjar gammal holk som den även använt tidigare. än roligare med stjärtmesparet som gillar talgbollarna, kanske kan man få dem att häcka i närheten.
Såg en av dessa mesar med en fjäder i näbben.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-12
Eva
Hjälmsjön
2 knölsvanar i Hjälmsjön på morgonen.

Datum: 2011-04-12
Namn: ÖN nybörjarläten
Text: De sanna entusiasternas kväll, i ett stilla vårregn mötte vi upp vid Netto. Vi for denna
gång till Lärkesholm för att ta oss runt den lilla av de två sjöarna. Vi var undrande ifall det
skulle vara någon aktivitet en regnig afton - jo det var det! Vi såg och/eller hörde följande
knipa, hägrar, kråka, rödhake, skogsnäppa, grågås, talgoxe, entita, gransångare, koltrast,
taltrast, blåmes, trädkrypare och ormvråk. Den sistnämnda skrämde vi upp när vi kom in i
en gammal hage, den lyfte så graciöst. Trädkyparen lurade vi närmare oss med hjälp av
Lennarts mobil. Det fungerar oftast ganska bra ifall man vill locka en fågel till sig. Detta
var sista träffen om fågelläten. Tack alla för visat intresse, det har varit över förväntan
med deltagare på våra fyra träffar. Speciellt TACK till Lennart som god läromästare och
inspiratör. Birgit & Pär
Datum: 2011-04-13
Namn: Björn
Text: Hjelmsjön, ett krickpar, 5 vigg, 3 knipor, skrattmåsar som ej räknades.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-13
Lennart
Hjälmsjön
Vid 9-tiden låg det 2 skäggdopping, 2 storskarv, 4 knipa, 5 vigg, par av bläsand isjön, 1
häger flög förbi.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-14
Janne
Östra Ringarp
Vistades några timmar uppe vid åkrarna och motorvägen. Skulle fixa ekpålar, se över
stänget. Fikapaus och avkopplande cigarr i söderläge vid lövdungen mitt i betesmarken.
En skogssnäppa skrämdes upp vid den lilla dammen när jag dånade in med traktorn. Lika-

så en kniphona. Annars var fågellivet stillsamt några kråkor, en rovfågel (troligen vråk),
större hackspett, överflygande ängspiplärkor, sjungande bofink.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-14
Janne
Hjälmsjön
En fiskgjuse ryttlade över Hjälmsjön i gårkväll. Vackert mörk i det sena ljuset.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-16
Patric
Flåssmyr, Flinka sjö m.fl. lokaler
2 orrtuppar sågs på Flåssmyr. Det verkar dåligt där också m.a.o. Att höra något annat än
E4:an är förstås omöjligt, men noterade ett gladpar och flera ängspiplärkor. Däremot inga
mindre strandpipare och inga stenskvättor. I Fedingesjön låg faktiskt ett storlomspar, men
det är lite för tidigt för tärnorna. Vid Åsljungasjön hördes första lövsångaren och över
Flinka sjös vassar flög en brun kärrhökshanne fram och åter. I Harbäckshult noterades
smådopping i Hugosons damm. Gransångare sjunger överallt.

Datum: 2011-04-16
Namn: Björn
Text: Cyklade åter, fred. den 15, mellan Värsjö o Slättsjö i gryningen med en förhoppning att få
höra en spelande sparvuggla. Åter blev det en tur utan någon uggla. Hade 4 gransångare
längs vägen och alla de brukliga rösterna under morgontimmarna. Denna morgon var det
inte möjligt att kolla sjön på grund av all tät dimma. I V. Ringarp, mellan Ringåsen o Havabygget hade jag årets första lövsångare, där också 2 spelande skogssnäppor.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-16
Peter Palmkvist, Allan Gunnarsson, Janne Johansson
Värsjön runt
I en lugn, behagfull takt vandrade vi runt Värsjön med start i Hästhagen. Stilla väder, mest
lättare moln. Vi var ute i den sjönära naturen bortåt åtta timmar. En mjukt sjungande lövsångare avnjöts, ett flertal järnsparvar, gärdsmyg, mesar (inklusive stjärtmes). I sjön grågäss/grågåspar lite varstans, detsamma kan sägas om knipparen. Vi såg dock inga skrakar.
Drillsnäppa flög tätt över vattenytan, skogssnäppa på håll. Mest imponerande ljudmässigt
var de återkommande ropen från storlommarna! Vilket härligt, passande, härskande läte.
Två olika par kunde ses på både nära och halvlångt håll. Dessa ropade och svarade varann. Något osäkert om vi kunde höra fler ropande hannar. Glada sågs, fiskgjuse hördes.
Skön vandring, tuff vandring. Sjöns norra, nordvästra sida var i stort kantad av risiga
granhyggen. Oftast bara en smal ridå med träd närmast sjölinjen. Synd att inte allmänna
medel kan användas till att skapa framtida, mer omväxlande skogar närmsta hundra metern. Sjön har dock klassats som Natura 2000, alltså en nationellt viktig”EU-sjö”. Vid
”hemkomsten” till Hästhagen blev det en pratstund med Lars Erik Karlsson, denne gemytlige, pratgode man. Samtalet gled in på kräftorna, pesten och det spirande hoppet om nya
flodkräftstider. Kort berördes Joel i Sjöholma som förr köpte in kräftor och förmedlade
vidare. Det var hos denne som Hans Alfredssons far med familj hyrde in sig på somrarna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-17
Peter, Allan, Janne
Myr i norr
Cirka tre timmars myrvistelse. Skönt väder. Fin talltitesång. Domherre, grönsiska. Spillning efter tjäder - både ny och vintergammal! Skrämde även upp en tupp, fast skymtades

bara svagt mellan risiga tallstammar. Duvhök (troligen hona) smågled fram över den tallbeväxta torvmarken. Väldigt liv på tre taltrastar. En av dem brast ut i extatisk sång efter
en del kiv. Spår efter älg och vildsvin. Trana/tranor vid Jälla både igår och idag. Plockade
i gräset i betesmarken utmed gamla E4:an.
Datum: 2011-04-17
Namn: ÖN-exkursion gm Zigge
Ort:

Höja / Källna

Text:

Sju vågade livet. eller åtminstone trotsade morgondimman, duggregnet och snålblåsten.
Målet var den relativt nyanlagda våtmarken vid Höja Boställe. Dammen på lite över 7 ha
bjöd på en hel del i fågelväg: bläsand, vigg, knipa, gräsand, kricka, skedand, gravand,
knölsvan på ägg, skäggdopping, smådopping, storskarv, strandskata, kanadagäss. I omgivningen hördes sånglärkor, ängspiplärkor, storspov, rödbena, sävsparv, gulsparv mm.
En glada på marken och en ryttlande tornfalk samt rådjur och fälthare observerades också.
Fika vid det bastanta bordet. Nästa anhalt var Stora mölla där blommor som svalört, luktviol, desmeknopp, lungört, skogsbingel redan stod i blom. I dammen ett 10-tal grågäss
och ner mot fallet gransångare, svartvit flugsnappare och forsärla.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-17
Zigge
Håleryd
Endast knipor i Hålerydsdammarna. Men även jag fick årets första lövsångare. Och en ny
pyrolalokal.

Datum: 2011-04-17
Namn: Lennart
Text: Ibland hinner man inte med att skriva i vårrusningen. I fredagsmorse satt jag och Thorbjörn på orrmossen och kunde avlyssna/se 2 tuppar, ev. en 3:e som gick bakom ryggen på
oss? Vädret var klart när vi kom dit, men sedan drog dimma in och först mot slutet skingrades den av solen, så vi kunde se den ena tuppen tydligt. Ingen antydan till närvaro av
höna. I övrigt inga nyanlända för året.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-18
Janne, Eva
Östra Ringarp
Oj, vilken underbar vårdag, stilla, solrik. En dag då fabriker och skolor borde stängas och
vårkänslorna få blomma ut! Från trädgårdsbordet upplevdes på nära håll hur hackspetten
hackade talgboll för att därefter trumma på stolpens bleck en bit bort. Hur grönsiskeparet
samsades med starka domherrar. Men roligast var kanske det kringdansande stjärtmesparet. En av dem ståtade med vit fjäder i näbben, till synes för att imponera på den andre.
Flög i olika riktningar. Demonstrerade. Fast nu borde det väl annars vara långt framskridet
med bobyggandet. En skönsjungande lövsångare låter intill, ibland även järnsparv, talgoxe, blåmes och kaxig nötväcka. Citronfjäril.

Datum: 2011-04-18
Namn: Björn
Text: Sjungande svarthätta i Eket och här vid Ekorrstigen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-18
Lennart
Bergbrottet
Mindre strandpipare vid brottet i Ekholm plus fiskmåspar som väntar att vattenståndet
skall sjunka, så de kan inta stenen de häckade på ifjol. Flera sädesärlor blev förnärmade
när jag gick runt vattenhålet och andra arter underhöll med sina ljuva melodier.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-19
John O
Örkelljunga ryttmästaregatan
Hade sjungande Svarthätta i trädgården både måndag och tisdag morgon, 18 resp.19 april,
även 3 st lövsångare i dalen Örkelljunga

Datum: 2011-04-19
Namn: Björn
Text: Under en halvtimme under icke fågelskådartid, runt 9 i morse fick jag två nya kommunarter för året. Först en ropande mindre hackspett mellan Prästsjön o Ejdern, och den hördes
från och till hala dagen. Sedan, uppe vid Järnblästgatan en förbiflygande, låtande strandskata.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-19
Eva, Janne
Värsjön
Vi kvällsbesökte Värsjön mellan 19.15-21.30. En flock på 10-talet vigg skrämdes upp i
den lilla viken vid spanarudden. Strax efter ropade några storlommar en kortare tid. Några
kanadagäss, några grågäss, 2 hägrar, 1 storskarv, fiskmåsar, gråtrut. Dessutom två fiskgjusar. Viggen kom efterhand tillbaks. vi hade 4 hannar, 5 honor. Fåglarna låg kvar till ca
21.10 då de i den mörka kvällningen lämnade sjön. 4 knölsvanar drog förbi. Tranor ropade från öster. Skogssnäppa. Lommarna ropade ytterligare tre gånger, men efter 20.40 hörde vi dem inte. Av allt att döma fanns fyra storlompar, vilka också iakttogs. Men antagligen fanns ytterligare en lom eftersom en sådan sågs flyga lågt över vattnet. Morkullan var
den som höll ut längst. Innan vi bilade tillbaks. En fin kväll, men lomkonserten var bara
måttlig!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-20
Zigge
Sonnarp
En tjäderhöna hade tagit sig in på daghemmet Trollbackens tomt och lagt beslag på den
ena gräsmattan. Spännande men lite läskigt tyckte barnen eftersom hönan försvarade sin
del av tomten. Infångningsförsök. Efter en kortare utflykt till husets tak kunde hon tas om
hand och transporteras till en lämpligare biotop mossen vid Skåneleden i Sonnarp.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-20
Janne
Östra Ringarp
Vid mina åkrar, strax intill påskveckans alarmerande biltrafik, hördes vid 16-tiden en
mindre hackspett ropa till 3-4 gånger. Det är till att försöka lista ut om den tänker häcka i
trakten.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-20
Sven Falkman genom John Olandersson
Troedstorp
Träffade Sven Falkman på vår veteranorientering i Tockarp i dag, han hade ladusvala i
lördags 16 april nere i Troedstorp (Eket) på sin TV-antenn, dessutom har han orrar som
spelar något söder om där han bor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-20
Björn
Örkelljunga
En rödstjärt sjöng några strofer i Örkelljunga, vid Norrelid.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-21
Janne
Östra Ringarp
En vacker stilla morgon. Vid 7-tiden låter lövsångarens sommarvisa genom rutan, ringduvan och ekorren samsas under fågelbordet. och, jo, visst, det är den svartvita flugsnapparens säregna, smått knaggliga visa som också når genom fönsterglaset. Sitter där ute vid
en holk!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-21
Janne
Östra Ringarp
Nytt glädjeämne vid åkrarna ljudet och uppenbarelsen av två ladusvalor. flög runt ett tag i
min närhet, för att sen till synes dra vidare. Många citronfjärilar då som nu.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-21
Zigge
Västra Spång
Två stenskvättor på stenhögarna vid Åsbo-hus.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-21
Janne
Tennisbanorna, Hjälmsjö
Alltid roligt med den första personliga obsen för en nyanländ art. Denna eftermiddag satt
en rödstjärt och drillade sin korta låt borta vid borgen, tennisbanorna.

Datum: 2011-04-22
Namn: Björn
Text: Sjungande trädpiplärka i Järingsholm den 21:e.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-22
Anders Karlsson
Sonnarp
I förmiddags så var jag här hemma i Sonnarp och gick och kollade över mina stängsel, rätt
va de var så fick vi sällskap av en tjäderhöna och hon var inte alls rädd hon följde oss hela
förmiddagen till och med när vi gick hem så följde hon oss hem till gården.

Datum: 2011-04-22
Namn: Birgit & Pär
Text: Svartvit flugsnappare har dykt upp hos oss också. Svalörten blommar och starparet i holken har bråttom. Såg också den där tjäderhönan som visade sig centralt, jag träffade på
den på en altan i måndags em på Turabyggetområdet. Glad Påsk, Birgit & Pär
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-22
John O
Örkelljunga Ryttmästaregatan
Även jag hade rödstjärt, både på tomten och uppe vid Ekholmsgården fred 22 april.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-22
Eva, Janne
Bälinge
En sen eftermiddags koll borta vid den ”avbrända” mosippelokalen i Bälinge. Det börjar
spira lite varstans, men även gråa ytor på andra håll. En blomstängel, en vacker mosippsblomma visade upp sig. Tjusig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-23
Christer, Eva, Janne
Tjäderskog - eller?
Några timmars kvällskoll i tjädermöjlig mark i norr. Stilla kväll. Bofink, trastar eftersom.
Rödhake. Avlägset ropande storlommar. Strax innan 9-tiden en morkulla på drag. Oftast
ganska idylliskt! Fast emellanåt störande flygplan och skällande hundar från olika gårdar.
Några inflygande, träande tjädrar? Nej, det blev det inte.

Datum: 2011-04-23
Namn: Birgit & Pär
Text: Orrkojan besökte vi i ottan. Orrarna hördes redan bubblandes vid parkeringen. Härligt
ljud. Två hanar exponerade sig för oss. Den ene spelade och den andre gick bredvid och
lärde upp sig! Tranor hördes, sädesärlor och lövsångare runt kojan. Älgkalv från i fjol på
väg dit och råbock på hemvägen. En härlig naturmorgon när man väl tar sig upp.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-23
Alexander och Zigge
Flinka sjö, fågeltornet
Först var vi vid Långasjö och lyssnade efter Vattenrall. Men den var blyg. Men vi såg
massor annat. Grågås, Brun kärhök, Nötskrika och vi hörde svartvit flugsnappare. Vid
stenbrottet i Ekholm hördes en Mindre strandpipare. Vi såg 2 Fiskmåsar och en Storskarv.
Vid fågeltornet såg vi en Ormvråk, Skäggdoping, Kricka, Knipa, 7 grågås, Lövsångare,
Gransångare, 2 gräsänder. På väg tillbaka såg vi 2 rådjur & en hare.

Datum: 2011-04-23
Namn: Lennart o Margit
Text: Vi har under 4 dagar varit och hälsat på vår son i Västergötland och då upplevt lite natur
också. Besök vid den fågelrika sjön östen med snatterand, sädgås, rördrom. Vandring i
Tivedens nationalpark med skvattram på 1000-tals kvm. På hemväg över platåberget Billingen gick vi ut till Blängsmossen och spanade in 2 ex ljungpipare. Det var några godbitar!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-24
Janne, Eva
Hjälmsjön, Abborragrundet
En skedandhanne denna soliga morgon. sågs vid Abborragrundet. Dessutom måsar som ju
tålmodigt väntar på det sänkta vattenståndet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-24
Björn
Stensmyrområdet
På Påskaftonseftermiddagen en vandring runt Lärkesholmssjön. Gott väder, någon bok
som var på väg att grönska. Värt nämna i fågelväg, En entitta sjöng vid Westers, 33 grågäss vid dammen vid St Kjällstorp, ett sångsvanspar där med, trädpipsång. Idag, Påskdagen gick jag o hund i Lönnsjöholms- Långaltsmyrområdet. Nu trädpip lite överallt, svarthätta, en ladusvala i Lönnsjöholm, trana i Vemmentorp, morkulla sittandes i vägkant,
skogssnäppa över Skrikamyren, mm

Datum: 2011-04-24
Namn: Viktoria, Eva, Janne
Text: Nästan fyra timmars vandring mitt på dan i Stensmyrområdet. Solstarkt, ibland svagt byig
vind. I fågelväg mest sjungande trädpiplärkor. även någon järnsparv, taltrast, rödhake.
Uppflog av trolig tjäderhöna. Likaså natträd från vinterns vistelseträd under mörka tiden
på dygnet. Höna även i dessa fall. Skönt avstressande, sugande vandring. Mycket gamla
vindfällen på en del av fastmarksöarna! Fotobjekt. Grön sandjägare, påfågelöga, grönsnabbvinge, sorgmantel.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-24
Janne
Hjälmsjön
Tillägg - både hane och hona av skedand vid Abborragrundet. Kring 100-talet måsar, mest
skrattmås.

Datum: 2011-04-24
Namn: Lennart
Text: Hussvala över Beringskolan fm. Mindre strandpipare, backsvala, stenskvätta och rödstjärt
på Industriområdet. Skedandpar och bobyggande skäggdoppingpar vid abborrgrundet. Det
såg ut som skrattmåsarna ville ha den plattform som doppingarna byggde upp, lite konflikt på sjön! Svarthätta, gransångare och skogssnäppepar vid ö Spång. Svartvit flugsnappare på Högkullen och senare här hemma på em.
Datum: 2011-04-24
Namn: Lennart
Text: Jag har lagt in Bergbrottet Ekholm som allmän obsplats, har haft den som egen obsplats
sedan förra året.
Datum: 2011-04-24
Namn: Christer Sandén
Ort:

Norra Sonnarpsvägen, Åsljunga

Text:

Från påskaftons eftermiddag fram till (i alla fall) påskdagens eftermiddag har en tjäderhöna uppehållit sig i trädgårdarna nära undertecknad. Den har varit tam, tillgiven!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-24
Zigge
Värsjön - Osbäcken
En relativt stor vadare (ca 50-60% av en gråtrut) med kraftigt böjd näbb - småspov? Dessutom storlom, knipa, grågäss. Efter att ha konsulterat mer litteratur kan jag konstatera att
både storlek och näbblängd stämmer väl med småspov. Det direkta intrycket var heller
inte storspov. Någon annan art med så krökt näbb kan inte komma i fråga.

Datum: 2011-04-24
Namn: Björn
Text: Värsjön från Osbäcken på kvällen, vid 19-snåret. Ingen vadare kvar, 5 storlommar sågs
härifrån, en skrattmås, ett krickpar, mm. Skedandsparet kvar i Hjelmsjön, räknade till 110
skrattmåsar, vars väntan på lite lägre vattenstånd och uppväxande vassrugg går mot sitt
slut. Bobyggandet kan börja!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-25
Lennart
Flinka sjö
Morgonstund i fågeltornet 5:25‒7:10 gav bara en ny art för mej, trädpiplärka, men många
tidigare noterade. Brun kärrhök hona flaxade i bortre kant men visade sig inte på vingarna
som hanen vid flera tillfällen. 27 arter blev det minst. På hemväg över Ljungaskog såg och
hörde jag första buskskvättan och där sjöng sånglärkan i skyn. Igår kväll mellan
19:30‒20.25 var Margit och jag vid Värsjön för att höra storlommens härliga läte. Det
hördes ingenting av det, men vi såg 6 st. lommar från Slättsjöhörnet. 1 ex låg vid Furön, 2
ex höll till vid Kiön och 3 ex bortåt NÖ hörnet. 1 ex fisktärna var ständigt på dyk efter
föda och vi räknade in 20-talet andra arter.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-25
Janne
Östra Spång
En tofsvipa var uppe och flög över de harvade fälten i Spång, nära Hjälmsjövik.

Datum: 2011-04-25
Namn: Björn
Text: Vill bara rapportera till alla holktillverkare att göktyteholkarna nu är uppsatta på lite olika
håll. Två holkar vardera sitter nu i byarna Bjärabygget i Skåned Fagerhult, östra och Västra Ringarp. Så får vi se vem som bosätter sig i dem.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-26
Jesper Linell
Orrspelplatsen
Jättefin söndagmorron (24/4) i orrkojan 3 tuppar varav 1 försvann mycket tidigt, 1 var
sådär aktiv og 1 var mycket aktiv. Dessutom 1 hona. Härligt hissande och bubblande.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-26
Janne, Eva
Pinnå-reservatet
En timmes vandring i sen eftermiddag ner i Bruket, Landis. Gick längs Pinnåns bägge
sidor. grönskande prunklighet, främst häggen som slagit ut mest med blad. Men som bekant spricker det ut lite varstans denna varma påsk- och efterpåsktid. Vitsippsmattorna var
på flertal håll utbredda, starkt lysande. Mindre duskar med kabblekor. Och på vissa sidor
av stigen syntes blommande skogsbingel och dito storrams. På grund av vattenmängden
tordes vi inte ta oss ut på stora ön för att kolla om nån vätteros var att skåda. Svarthätta,
nån mes, rödhake sjöng. Mindre hackspett skrek till! Vackert motljusglitter i porlande,
stilla flytande åvatten. Spännande ”framkalla” korten. Rikligt stigtramp på de flesta håll.
Området har onekligen blivit stadigt mer besökt. Skåneleden gör nog sitt. men andra aktiviteter som scoutguidning &agrave; la Zigge och enskild njutning ej att förglömma. Det
synnerligen tätortsnära naturområdet är värt uppskattning. Fast jordhögarna vid Landis
skänner en hel del. Och arrangemangen gör ju visserligen delar av området snabbare tillgängligt - fast givetvis inte därför mer vackert njutbar. Vi har väl alla vår egen åsikt. Men
vi får hoppas att många ”nya” örkelljungabor får stressa av inne i allt det grönfyllda, vattenrika!! Ps Om några veckor har vi (ÖN) tänkt att lägga in ett par publika exkursioner
genom området. Både en fågelinriktad sådan och en traditionell växtdominerad. Ds

Datum: 2011-04-26
Namn: Björn
Text: ärtsångare sjöng vid Fiskedammen.
Datum: 2011-04-26
Namn: Birgit & Pär
Text: Värsjön besöktes under sista kvällsljus-timmen. Cirka 20.30‒21.30. Storlommen hördes
kort då vi kom. Kanske för sent? Vi såg en ejderhane liggandes på en sten mitt i sjön. Vi
trodde bara de var vid kusten. Drillsnäppa for förbi strax över vattenytan. Grågäss på flera
platser i sjön. Fladdermus flög förbi i skymningen. Men E4:an störde oss, i övrigt en behaglig kvällstimme.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-27
Janne
Hjälmsjön
åter stilla, solig morgon. Ute vid grundet finns skrattmåsarna. Och fram lyser också fyra
skedandshannar. Har lite svårt få klarhet i antalet honor, döljer sig mer. Tre viggar paraderar förbi, två hannar, en hona. Skäggdopping.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-27
Janne
Östra Ringarp
Två tranor vid åkrarna intill motorvägen. 40-tal storramsindivider på gammalt ställe. Mest
ganska klena ex.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-27
Lennart
Långasjö m.fl.
Stilla morgon för mej också i gryningen vid Långasjö. Solen gick delvis upp bland moln,
men buskskvätta var mycket intensiv och vattenrall skrek flera gånger. I övrigt mest njutning av alla morgonpigga läten. På hemväg längs cykelspåret hördes grönsångare mellan

Spångabygget och V Spång. Jag kollade också Hjälmsjön från bryggan och där sågs 4 par
skedand och möjligen kunde det vara 1 par på östra sidan om vassgrundet, mot Jannes
till?
Datum: 2011-04-28
Namn: Björn
Text: Mindre hackspetten hördes även denna dag Hässleholmsvägen och Ejdern, permanent
revir eller tröttnar hannen snart?
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-28
Zigge
Örkelljunga
Ett rart besök i uterumsfönstret drottning av sydsnylthumla, Bombus vestalis. En av våra
allra största och kraftigaste humlor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-28
Lennart o Margit
Ljungaskog
ärtsångare i Ljungaskog.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-29
Janne, Tomas med sin dotter Ester
Spinneriet, Pinnån
Denna soliga försommardag tog vi cyklarna till Spinnerietområdet utmed Pinnån (uppströms Hjälmsjön). Tänk vilket härligt, avskilt område! Tänk vad man får gå, sitta för sig
själv mitt i verkligheten, mitt i grönskan, porlande vatten och begynnande häckningssång
från de bevingade varelserna. Vitsipporna var legio, fina kabblekor här som där. Skogsviol. Blad av humleblomster, älgört. Fikat var gott intill stengärde och forsparti. Gärdsmygen sjöng. En hel del av askarna ser skraltigt sjuka ut. Trots att allting annars predikade
våren, livet, sommaren. Tror att även lilla Ester fann stort nöje i vårt växlande landskap!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-30
Björn
Porkenahult
Cyklade rundan Porkenahult - Sönderössjö – Smedhult - Porkenahult i gryningen. Nära
noll o klart väder, oj vad det ljusnar fort när det väl börjar. Ingen liten uggla här heller. En
fint, lite ödemarkslåtande sjungande dubbeltrast i Smedhult, gärdsmygar på några ställen,
finns några kvar! älgar får man ibland se i tidig otta, två i Smedhult på hygge bredvid
sjungande buskskvätta. På hemväg i Krångelbygget ett tofsvipepar på nysådd åker tillsammans med ett gäng provianterande kajor o grågäss.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-30
Janne
Kjällstorp och f.d. Jälla sjö
En kort eftermiddagskoll vid viltdammen i Kjällstorp 25-30 grågäss, knippar. Därefter
studium över fd Jälla sjö, nära 108:an. Ganska torrt nu efter soliga, varma vädret. 1 trana,
1 sångsvan, 6 tofsvipor uppskrämda av en glada. Extra roligt se viporna flyga lite av, an.
Hoppas de försöker häcka på platsen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-04-30
Janne, Eva
Hjälmsjön
Kring 8-snåret på kvällen kom plötsligt en halvcirkelformad gåsplog under smått ”pratande” former; med riktning ost, nordost. Det var utan tvekan ett gäng vitkindade gäss, kanske 60-70 ex, även om vi nästan bara skymtade dem mellan bokens alltmer utslagna blad.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-01
Björn
Vanås - Lärkesholm
Gick på fm. från Vanås till viltvattnet vid Kerstenshallsvägen på stiftelsens marker.
Mycken nyutslagen bok, vackert. Mest trädpip som sjöng så sent på morgonen/förmiddagen. En sj dubbeltrast, svarthätta, grönsiska, mm. I viltvattnet en sångsvan
på bo, 4 överflygande tranor, 6 knipor, 3 av vardera könet, grågäss samt mindre korsnäbb.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-01
Jesper & Ann
Smörmyr
Fin morron på Smörmyr, men bara två tuppar (en forsvann snabbt, men hördes länge till
vänster om kojan; den andre ganska aktiv). Inga honor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-01
Jesper & Ann
Höjaholm
I dag såg vi första gången i år Svartvit flugsnappare och Hussvala här på tomten i södra
Höjaholm.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-01
ÖN-exkursion
Romperöd, 2 km norr Glimåkra
Denna vackra, soliga (mot slutet regnstänk) exkursionsdag gick österut, bort till en något
säregen gård några kilometer norr Glimåkra, kallad Romperöd. Vi var sex personer från
Örkelljunga och en person (Tony) från Kristianstad som sammanstrålade på David och
Karin Göranssons nyligen förvärvade gård. Karin är född och uppvuxen på densamma.
Det som besöktes var inte minst områdets skogsmark, kring 120 ha stor. Stora delar av
densamma sköts genom så kallat blädningsskogsbruk. Kring 1920-talet höggs merparten
av den större skogen ner. Trots hjälpplantering med gran och markberedning med hästhacka blev resultatet blandat. Och en början på ett annorlunda sätt att sköta en grandominerad skog på. Nåväl, vi fick oss berättat åtskilligt om denna mark som haft nestorn Ingvar Svensson som”formgivare”. Skogsmyndigheterna har nog hela tiden varit skeptiska
och påtalat hur exv massavedsindustrin missgynnas av denna produktionsform. Grönsiska
hördes svirra, trädkryparen sjöng och vid 11-tiden sträckte ett 100-tal vitkindade gäss förbi. Andra delen av dagen tillbringades på Romperödsberget som låg intill de stengärdesrika gräsmarkerna. En härlig lövskog uppvuxen kring ett berg dominerat av diabas (gabbroartat), kallad svart granit. Prydnadssten och gravsten har här brutits i förhållandevis sen
tid. Och som man förstår var floran rikartad med blåsippor, gulsippor, desmeknopp, vårärt, vätteros, smånunneört, lundslok, hässlebrodd mm. David och Tony gjorde oss andra
intresserade av trädens lavar, mossor. Den 4-årige Hannes var en annan med stort engagemang. Och charm! En lyckad, välfylld natur- och kulturdag.

Datum:
Ort:
Namn:
Text:

2011-05-01
Romperöd
ÖN-exkursion - David Göransson
David Göransson har skickat namnen på en del av de lavar, mossor som han demonstrerade för oss under exkursionen till Glimåkratrakten på förste maj: ”Det finns många intressanta kryptogamer i ängavången. Några jag visade på är: Guldlockmossa, plattfjädermossa, fällmossa, allémossa, bokvårtlav, bokkantlav, kortskaftad parasitspik, dvärgbägarlav,
lönnlav, bårdlav, lunglav, dvärgkatinaria (Den lilla laven i barkspringorna på några lönnar. Den har bara två kända förekomster i Skåne.)”

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-02
Elsie Eliasson
Sönderössjö Skånes Fagerhult
Idag måndag 2/5 kom en ensam Grågåshona spatserande helt lugnt i sällskap med 4 ungar
genom Skånes Fagerhults centrum.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-03
Lennart
Lärkesholm
2 ex storlom på Lärkesholmssjön vid 16-tiden plus 1 drillsnäppa och hörd gröngöling.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-03
Björn
Hjälmsjön
Kallt väder, nordliga vindar, minus på nätterna. Skrattmås 98 ex, 28 fiskmåsar, 2 drillsnäppor, skäggdopp.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-04
Zigge
Pinnåområdet
Grönsångare och trädgårdssångare. Inga spår av vätterosen. Kanske tål den inte de långvariga översvämningarna de senaste åren? Däremot trädgårdsstormhatt som jag inte sett på
flera år! Den står strax intill så det finns kanske hopp för vätterosen också.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-04
Björn
Flinka sjö
Eftermiddagsbesök vid nämnda sjö i ett kyligt väder, bara 6 plusgrader, N vind och enstaka regn/hagelskurar, men en hel del sol. Ett gäng ladusvalor jagade av och an över vattenytan och bland dem i alla fall minst en hussvala. I den korta hagelskuren såg de inte ut att
höra hemma precis. Brunhökshannen gjorde en lov över vassen samtidigt som en ormvråk
seglade lågt över sjön. Stjärtmes, kortvarig svarthätta, försiktiga lövsångare, förbiflygande
sädesärla, vilande kniphanne, kryckande kricka, låtande gröngöling, mm.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-04
ÖN-aktivitet
Spångabygget, fagning/risning
Med något snålt tilltaget manskap rensades denna kväll den tuviga, fina slåtterängen i
Spångabygget från grenar och uppskjutande stubbskott. Kärrviolen blommade för fullt
(liksom vitsipporna här som där), men småvänderotens och vattenklöverns blomstänglar
stod ännu enbart i full knopp. Om man kan skriva så. Det är ett måste att gå dit och njuta

om några veckor, glöm inte fikakorg och flora. Fast glöm inte heller att kolla var du sätter
fötterna! Det är en intensiv tid nu - det är bara att ta till sig.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-05
Janne
Östra Spång
En tofsvipa trippade på den bearbetade, insådda åkern nära fd skolhemmet, mot sjön till.
Där i ö. Spång. Så det finns kanske ett par där ändå. Bara sett en i taget.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-05
Lennart
Rya golfbana
Tidig morgon, 6-7, vid golfbanan. Sökte efter rörhöna men såg ingen, men kanske ett kort
läte? Tänk vad en rishög drar till sig; törnsångare som sjöng och visade upp sig. Och så en
mängd andra tidigare anlända arter runtom i denna säregna miljö. Härligt sjungande sånglärka i Ljungaskog på hemväg och ca 400 sträckande vitkindade gäss i två flockar

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-05
Eva, Janne
Persköp, Sånnestorp
Trängtande ut trots stark förkylning (Janne) gjordes två korta besök vid backsippeställen
nu under sen eftermiddag. I Persköps betesmarksslänt fanns endast 4 utslagna blomkalkar;
ifjol fanns här 24. Men tidpunkten var nog väl tidig, även om försommarvärmen sist drev
på bra. Vi får kolla senare. I Sånnestorps skogskant mot åkern var det dock bättre med
blomningen. Några hade också smått blommat över. Vi räknade ihop 14 blommor; ifjol
hade vi 26. Igår besökte Zigge och Janne Rya gård och dess backsippesluttning. Vi kunde
inte hitta en enda planta. Men som sagt några av lokalerna, kanske alla borde besökas en
gång till om några veckor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-06
Janne
Östra Ringarp
Under sista veckan har det under de mer varma, soliga dagarna flugit omkring en pärlemorliknande fjäril. Den flyger kraftigt, nära marken (bland träd.), knyckig i flykten. Har
inte kunnat se den när den sitter, sätter sig nästan aldrig. Av vad litteraturen säger måste
det nog vara storfläckig pärlemorfjäril! Det lär vara den tidigaste av just pärlemorfjärilarna. Fler som sett, observerat arten nu?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-06
Janne
Spång
En gök hörs mot Spångsidan av sjön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-06
Björn
Pinnån Bruketområdet
Grönsångare, 2 sjungande ex på mitt gamla undersökningsområde.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-07
Seth Nilsson
Åsljunga
2011-05-06. En rörsångare höll till i trädgården under kvällen. Sjöng flitigt. Skoj!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-07
Janne, Eva
Hjälmsjön
Ljudet från ett förbidragande, utspritt gäng med vitkindade gäss hördes strax innan 13.30
över Hjälmsjön. Trädkronor hindrade observatörerna. men av någon anledning drog den
breda fronten med fåglar ett tag smått bakåt, västerut. Och för några sekunder kunde vi inräkna bortåt 120-150 fåglar. Snart vände flocken igen och drog ”på rätt håll”!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-07
Zigge
Flinka sjö
övernattning i fågeltornet. I kvällningen morkulla, grågåspar med ungar och ropande tranor. Framåt natten skogssnäppor, enkelbeckasiner och spikande vattenrall och en råbock
alldeles nedanför tornet. Nattfrost. På morgonen uppvaktande och parande sångsvanspar,
minst 24 grågäss, två storskarvar, kvipor, krickor och gräsänder. En kort flyguppvisning
av den bruna kärrhökshonan. överflygande skogs- och ringduva, ormvråk. Svarthätta, löv, törn-, gran- och trädgårdssångare samt en gök i fjärran. Totalt 37 arter.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-07
Janne
Fedingshult, Björnholm, Jälla sjö
åkte för att kolla knärotslokal i Fedingshult och ta några kort. På ena sidan vägen stod den
smått olikåldriga skogen kvar och här hittade jag ett 20-tal bladrosetter. På andra sidan var
ett i stort renskrapat hygge. Hittade inga rosetter alls. Får följa bättre längre fram. Knäroten är en skyddsvärd, hotad art; Skogsstyrelsen ansvarar i sammanhanget och ska informera skogsägare. Stannade i Björnholm, gick längs långa, raka vägen. Kajor, skatpar. Mötte
Åke Roos, äldre lantbrukare, om några år 90. Han hade knappt sett till tofsvipan senaste
åren, inga spovar. Han menade att tranan kan vara skuld till att ägg/ungar försvinner. Han
hade under andra världskriget jobbat på både Fagerhultamossen och på Svenskemyr. Slutligen stannade jag till vid väständan av Jälla sjö. Två vipor iakttogs (men kan säkert ha
funnits fler), enkelbeckasin (hördes), grågäss, ladusvala, rådjur.

Datum: 2011-05-07
Namn: Birgit & Pär
Text: Värsjön fick agera middagsvy denna ljuvliga vårlördagskväll. Göken hördes kort liksom
lommen, storskrake-par och ett par drillsnäppor nära oss.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-08
Zigge
Värsjön
Fiskgjusen en vadarfågel? Promenerande på decimeterdjupt vatten i strandkanten, drickande och/eller plockande småkryp. Sen upp och lade sig tillrätta i boet. En storskrakhona
kom simmande runt kröken i strandkanten. På mindre än två meters håll fick hon syn på
mig och flydde i panik. Dessutom storlom, fiskmås, fisktärna, grågås, kanadagås, gräsand,
drillsnäppa.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-08
Janne
Pärlemorfärgade fjärilar blir nagelspinn
Jo, Patric gjorde mig uppmärksam på att det jag försökt bestämma till en pärlemorfjäril
(storfläckig) kanske rimligen istället bör vara en nagelspinnare. Jag har fått ett liknande
förslag från en annan jag rådfrågat. Arten sätter sig aldrig, snabb, knyckig. Enligt Nationalnyckeln ”Hanen flyger främst på dagen, helst i solsken. i en ganska snabb, hoppande
sicksakflykt på en eller annan meters höjd”. När jag ser arten avbildad har jag nästan svårt
tro det är just denna art jag ser. Ser den som sagt aldrig sitta stilla. Men troligen är det
ändå just så. Vad man kan hugga i sten. Ganska grovt. till och med för att vara jag. Men
hjälp till med fjärilsnoterandet du, ni också!

Datum: 2011-05-08
Namn: ÖN-exkursion genom Björn
Text: Denna Fågelskådningens Dag mötte 9 personer upp på en exkursionsrunda i vår hemkommun. Med en skinande sol stannade vi först vid Hjelmsjön. Skrattmåsarna har nu gjort
sig hemmastadda ute vid grundet efter isvintern. Skäggdopping, knipa, en nyanländ törnsångare sjöng, en tofsvipa kom förbi. Åkte till Värsjön där vi skådade både från Sjöholmahållet och Osbäcken. Gjusen låg i boet, totalt 7 storlommar sågs, drillsnäppor 4 ex,
några fisktärnor, gråtrut ruvandes på en sten, alla fiskmåsar sittandes, flygandes lite överallt. Nu var morgonen långt liden och frukost blev det nu vid Långasjön. Här kom 2 fiskgjusar förbi, enkelbeckasin, skogssnäppa. En på avstånd sjungande rörsångare, ännu en
törnsångare, buskskvätta, en glada. Sången i det vackra vädret denna morgon var det mest
lövsångare, bofink o trädpiplärka vid alla stoppen. Det öppna, vackra landskapet i Krångelbygget blev nästa stopp. Nysådda äkrar, betande boskap, härliga lövskogsdungar, blänkande sjöar mötte oss här. Födosökande starar gick bland kreaturen, tranor spankulerade
på de sådda fälten, ruvande tofsvipa, ett gräsätande kanadagåspar, grågäss naturligtvis.
Fint för ögat är det. Slutligen stannade vi också i Lönsjöholm, kanske få se/höra skogsduvan. Men hon visade sig ej. Grönsångare sjöng fint här, ladusvalan flög över fälten. Inget
superkryss blev det idag, men det är ju inte det väsentligaste, eller hur?
Datum: 2011-05-09
Namn: Janne, Jörgen
Ort:
Flinka - Ejdern
Text:

Lyckades inhåva ett ex av den snabbflygande fjärilen. Det var tydligt en spinnare, en nagelspinnare.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-09
Zigge
Östra Ringarp
Flinkagården Ett par tofsvipa, ett par grågås. Innanför Flinka affär 2 rådjur, 4 par grågås,
ladusvalor, en fasantupp attackerad av den ena av två tofsvipor. Ejdern Mindre strandpipare, häckande, 1 ägg.

Datum: 2011-05-10
Namn: ÖN cirkel (JJ)
Ort:

Lärkesholm

Text:

På måndagskvällen startade kulturlandskapscirkeln upp med en träff ute på Lärkesholm.
Ett 15-tal närvarande fick lyssna till Arne Westers information och guidning kring Kjällstorp, Vångamöllan och Lilla Lärka. Härligt väder. Många frågor. Cirkeln är tänkt att fortsätta med sex nya träffar, i princip en per vecka. Målen för dessa kvällar blir preliminärt
enligt följande Lönsjöholm, Yxenhult, Bjärabygget (SF), Bjälkabygget/Attarp, Stjärneholm och Boalt. Idén är att en ”informatör” och kunskapskälla från byn kan ställa upp.
Annars får vi klara oss själva.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-10
Zigge
Örkelljunga
80-100 vitkindade gäss i två ljudliga bågar på väg norrut över Bjäregatan strax efter kl 10.
På industriområdet är 4-5 par backsvalor i gång med bobygge.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-10
Leif Dehlin, Janne
Långalts myr med omgivningar
Mellan 06.15 och 11.30 vistades vi i Långalts myrområdet. Börja i gräns mot Långalt,
Sänkesmossen. Vidare ut över det ganska öppna mosseplanet, bort mot Lönnsjöholm
mäktiga rullstensåsar. Därefter Karsatorp, Långalt. Och. ja, vad karakteriserade denna solvackra förmiddag? Jo, våg efter våg med dessa småpratande gåsformationer (under ständig växling). Vitkindade på tvärs över landet! Antalet individer hade tendens att växla allt
eftersom förmiddagen närma sig 10-11-tiden. Flera av formationerna hade säkert uppemot
eller mer än tusen gäss!! Vi hade säkert 3-5 sådana ”laddningar”. Till slut reagera man
knappt på ett nykommet småkackel. Väldigt fascinerande, imponerande. Leif kom nyligen
från Vadehavet med sina enorma mängder rastande vitkindade. I övrigt Tranpar ute på
mossen, enstaka äldre spillning av tjädertupp och orre. Vackert sjungande trädpip, buskskvätta, rödstjärt. Tofsmes. Ute vid den insådda åkern i Långalt (ner till Smedjebäckens
tillblivelse): minst fyra stenskvättor (troligen flyttande, hanar), en tofsvipa. Och gäss, gäss
åter dessa gäss.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-10
Björn
Örkelljunga kommun
Pratade med Gunnel Kristiansson i Porkenahult om gässen i skyn idag vid middagstid.
Runt 11 o timmen framåt var ”himlen alldeles svart”, som Gunnel uttryckte det. Säkert
upp emot 10 000 ex över deras boende vid Vita sjö. Hade också en kompis som ringde
mig vid 10.30. och han berättade om tusentals gäss över Örkelljunga, vid kyrkan till. Han
visste inte vilken art det rörde sig om men en”ett väldigt stort” stort antal i skyn med ett
ljudligt kackel. Ca 200 ex över Skånes Fagerhult kl. 12-13 var vad undertecknad såg av
dessa mängder gäss.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-10
Marita o Frida
Jälla Åsljunga
Svartvit flugsnapparen vann över talgoxen i söndagskväll. Idag kunde han stolt presentera
holken för frugan. Göken hördes vid skolan i Åsljunga i morse.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-11
Lennart
Cykelrunda
Trampade en runda om Tockarp - Sonnarp före lunch och njöt av sångare, hättor o skvättor i Lemmeshult, detsamma i Tockarp. Vid Vemmentorpasjön 5 kanadagås, 12 grågås, 6
fiskmås o trädgårdssångare. Entita, svartmes, 2 rödstjärt, m m i Sonnarp och det kanske
mest glädjande var att se 2 tofsvipor på två olika nysådda fält däruppe.

Datum: 2011-05-12
Namn: Lennart
Text: Det gick att koja även på S-myr. Halvmörkt på väg dit med taltrast och rödhakesång, tranrop, kricka, tofsvipa och den som hördes sist var skogssnäppa. Sedan dimma på morgonen
och då blir det bara hörda obsar. Bubbel av orre 03.45 väckte mej och sedan var det
koltrast, gök, taltrast, skogssnäppa, tranrop åt vänster, trädpip, vitkindade gäss drog förbi,
lövsångare m.fl.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-12
Björn
Bruket - Pinnåområdet
Gjorde min första inventering i området jag inventerade under tio år på 80- och 90-talet.
Sedan sist har all gran huggits ner, området är mer lättillgängligt med stigar och spångar,
Skåneleden går genom delar av området, dvs numera mera slitage och nerskräpning. Ett
hop ölburkar låg slängda vid Pågarnas badställe, men det fixar väl Örkelljunga Kommun
till i sitt reservat, som ju ska kunna bjuda in alla till en nära naturupplevelse. Fåglar då
under morgonen. Lite dåligt med sången, kanske dimman gjorde att det var lite lojt bland
fåglarna? Flera trädgårdssångare, en trummande och ropande mindre hackspett, en gransångare, som väl knappast fanns här under 80-90-talet, forsärla vid övre gamla möllan.
Uppseendeväckande vad bofinken sjöng inte alls eller dåligt! Utanför området sjöng en
svart rödstjärt ungefär vid Brafab.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-12
Zigge
Ejdern
Det ligger nu två ägg i strandpiparboet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-12
Janne
Hjälmsjön, Örkelljunga, Lund
Bara helt kort - fisktärna hördes dra runt Hjälmsjöns strand. Dessutom verkar rödstjärtar
sjunga lite varstans. både i Örkelljunga tätort och i staden Lunds centrala delar. Känns
som de är ganska talrika i år. Men en högst subjektiv bedömning.

Datum: 2011-05-13
Namn: Lennart
Text: Jag delar Jannes notering att rödstjärt är talrik i år. Kan lyssna in många på en cykelrunda.
Tidig morgon idag först svart rödstjärt som Björn hittat vid Brafab. Den satt på en av cyklonhuvarna till spånsugen. Härligt läte! Sedan snuddade jag Hjälmsjön och vidare till stora
Flinkarundan. Hade ladusvala i Havabygget, Västra Flinka och Ljungaskog och tofsvipa i
både ö. och Västra Flinka, 2ex resp. 3ex. Fasantupp i ö. Flinka och Grytåsa. Fin obs av
mindre hackspett på 4 m håll vid Holmasjön, där låg också 15 sysslolösa grågäss. Rör-

trädgårds- gran- och lövsångare, svarthätta och taltrast. Hörde också tranor ropa norrut.
Detta var något av morgonens njutning!
Datum: 2011-05-14
Namn: Birgit & Pär
Text: Hussvalor flög över V. Spång idag när vi passerade. Härligt.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-15
Björn
Bruket Pinnåområdet.
Inventering nr 2 i området. ärtsångare, större hackspett o stare blev nytt på området för
året. Lite bättre fart på exempelvis lövsångare denna gång. Forsärlan trogen sitt revir, men
konstigt att fränden sädesärla ännu saknas!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-15
Janne, Eva
Ringarp
Hemmavandring upp till åkrar, damm. Tre krickor i dammen (två hannar). Alltid roligt se
dem nu i häckningstider.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-15
Janne, Eva, m.fl.
Österlen (kort notis)
Några dagars vistelse i trakterna kring Brösarp tillsammans med diverse närbesläktade
individer. Härligt, vackert för öga, öra, kropp och själ. Lärkfalk (skrikande som göktyta),
trädlärka (sjungande), forsärla, sommargylling, näktergal, diverse andra sångare. Mängder
gullviva, mandelblom, i stort överblommade fältsippor och backsippor, sankt Pers. Härliga krontak av skiftande lövträd uppifrån Stenshuvud. Kalkstenshällar, hällristningar, havet
och böljande landskap.

Datum: 2011-05-16
Namn: Björn
Text:

Ingen naturobs precis, men Ni som brukar guida pigga 4:e-klassare runt Lärkesholmssjöarna, datum som gäller är den 27 maj. Ni som kan vara ledsagare kan kontakta undertecknad.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-16
Björn
Västra Spång
Vet ej om lokalen är känd, men löktrav hittad av undertecknad.

Datum: 2011-05-18
Namn: ÖN cirkel (JJ)
Ort:

Lönnsjöholm

Text:

Kulturlandskapscirkeln samlades för andra gången. 17 personer infann sig i Lönnsjöholm
där Ville Magnusson anslöt. Under knappt tre timmar drog vi oss fram i både skog och
odlingsmark. Den bastanta rullstensåsen, gären bevandrades. Här fanns mycket stenblock

på bägge sidor sluttningen. Ville hade sett mårdspår gå både in och ut. fast på motsatta sidan. En stenstaty minde om Villes morfar, när denne i sent 1800-tal vallade djuren på gårdarna. I en gammal lada stod Mannes från Smörmyr gamla traktor. Vildsvinen bökade på
åkern, inlockade med majs under stenblocken. Ängsbräsma, jordreva, kärrviol, maskros.
Erik Torkelsson försökte lära oss dialektnamn på andra växter pjöske = åkerspärgel; rullbeina = pilört; suor (sugor) = plister, dån. Vi granskade på håll stora ekar, bokar. Morkullan drog, svarthättan sjöng och en fin allé avnjöts.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-19
Solängsskolans 4-5 klassare (JJ)
Pinnån, Hjälmsjön
Mellan 06.00 och 09.30 vistades 8 energirika elever från Solängsskolan i Pinnåområdet
och längs stranden mot Mammasvik. Fin fågelsång med svarthättor, gärdsmyg, lövsångare, koltrast m.fl. Vi fick se större hackspett på ganska nära håll, liksom nötväckor intill
och in i sitt bohål i en al vid Pågarnas! I växternas värld fanns skogsbingel, storrams,
humleblomster, småvänderot, kabbleka. Vi gnuggade bladen av hägg för att lukta bittermandelaktiga ”ångor”. Vid fikat i Mammasvik sprang ekorren, skrattmåsarna fanns här
som där och lågtflygande svalor. Stilla regn vidtog.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-19
Janne
Östra Ringarp
Såg på en skogsväg, vid mitt björkbeväxta granhygge den vackra, lilla smultronvisslaren.
Vackert vitprickad, mönstrad. Är visst en vanlig art när biotopen stämmer.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-19
Janne
Hjälmsjön
Fiskgjuse flög över sjön, mobbad av ett par skrattmåsar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-19
Björn
Örkelljunga
Tornseglare, 6 ex över centrum.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-19
ÖN botanikcirkeln (JJ)
Persköp, Rya
Denna vackra kväll åkte 8 personer till backsippeslänten i Persköp. Liksom för två veckor
sen kunde vi endast hitta fyra numera överblommade backsippestänglar! Ytterligt märklig
tillbakagång! Men det hittades dock ytterligare ett 10-tal bladrosetter, varav en del efter
mer noggrann analys kanske borde delats upp i ännu några plantor. Dock alarmerande
med minskningen! I övrigt fanns en mängd olika umbellater, korsblommiga, veronikor,
smörblommor, gräs, starr m fl som studerades av nyfikna själar. Kvällen avslutades vid
Rya kyrkoruin, Rya gård. Inga backsippor hittades här överhuvud! är det möjligen första
året vi helt saknar denna sippa på denna plats sen golfbanan intog arenan? 2005 noterades
16 backsippsplantor och 18 blomstänglar. Och rekordåret 2001 räknade Tony in 49 bladrosetter med hela 98 blommor!! Tänk vilken snabb reträtt sen dess. Utebliven hävd är säkert huvudorsaken. Dystert. Backglimmen var på gång bland all ängshavren och en del
smörbollbestånd lyste starkt i det begynnande kvällsljuset i sluttningen upp mot den löv-

beklädda backen i väster. Och även vi botanister kunde till sist inteckna en tornsvala
snabbt pilande förbi uppe i himlen, försvinnande bort över den öppna golfmarken.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-20
Sven Erik Svensson (gm JJ)
Västra Ringarp
Jag hade idag en sjungande bastardnäktergal nere vid mitt hem i V. Ringarp. Alltid trevligt när den återkommer! Gulsångare och härmsångare är ju andra mer aktuella namn på
arten.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-20
Björn
Örkelljunga
En flyttande gäst besökte i morse min trädgård, gulsångaren eller härmsångaren satt
sjungandes i min stora bok.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-21
Janne
Östra Ringarp
Gjorde som Björn en inventeringsrunda i min gamla fågelruta (häckfågeltaxerings-) i
Ringarp. Det var framförallt åren 1978-83 som området undersöktes 8 morgnar och 2
kvällar varje år - för att på så vis kolla hur många par av respektive fågelart som häckade
där. Denna morgon var dock bara ett enstaka ”återfall”. Gick upp vid 3-tiden. Stilla, +5
grader. Nästan månklart. När dörren öppnas låter drillsnäppans spelflykt och den första
sångfågeln i kvarteret visar sig vara en rödstjärt. Nåväl därefter en 3,5 timmars inventering. En del rödhakar, tal- och koltrastar, enstaka trädkrypare. Svartvit flugsnapparna var
flitiga sångare, liksom ett antal svarthättor. Endast ett par stycken trädgårdssångare och en
ensam grönsångare. Ute i en dikeskant mot motorvägen kunde jag nätt och jämnt avlyssna
en törnsångare och vid dammen en buskskvätta (långtradarna ”tradade”). Hade inte mer
än en handfull lövsångare. Mesarna var ganska tysta och tyst var också grå flugsnapparens
sång borta vid gården! Till slut kan jag nämna att flera gärdsmygar och kungsfåglar var
vid liv efter vinterns vedermöda. En rolig morgon. Tycker fågelsången var något medioker emellanåt. Motorljuden lite väl höga. Men tankarna, minnena dök fram och tillbaks.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-21
Björn
Örkelljunga
Inventerade min punktrutt, som går över delar västra o norra delen av kommunen. Med
denna inventeringsmetod räknas alla fåglar man ser o hör. Totalt blev det 46 arter på 20stoppsrundan. Lövsångare, bofink o svarthätta noterades på i stort alla stoppen. Stenknäck, gök, tornseglare grönsiska är arter som noterades på ett fåtal stopp.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-22
Familjeexkursion / Zigge
Trollsjön, Åsljunga
Bland alla andra småkryp som gråsuggor, tvåprickig nyckelpiga (den svarta formen med
sex röda prickar), skräddare och grodyngel, såg vi också en simmande vattenspindel. En
av Sveriges största spindlar!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-22
Janne
Cykelrunda
Cyklade en eftermiddagsrunda från östra Ringarp över Torrabygget till Lärkasjöhult, till
108:an, Jälla och gamla banvallen hem. Spridda sångfåglar : svarthätta, törnsångare, ärtsångare. Gamla mysiga Torrabyggetrundan är i sin Lärkesholmsdel snart överallt granplanterad. Det mesta har ju gjorts för länge sen. En del åkrar (i östra Ringarp) ganska nyligen. Och nya 24:an skär helt bort den gamla lokalvägen. Och motorvägen går där den
går, en kort bit bort. Allt blir inte bättre med åren. säger en som levt i trakten sen 50-talet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-23
Janne
Östra Ringarp
Vaknar till vid 03.40-tiden. Fönstret på vid gavel. Morgonens estradörer är i full gång.
Blir först smått konfys, sång hörs som nästan går ihop. Det visar sig vara en väldig sångarduell mellan två svartvit flugsnapparhannar! Ibland går deras sång in i varandra, men
mest är det så att den ene klämmer i så fort den andre tystnat. Det är nog en smått nykommen hanne som satt hormonerna i svängning hos sin artfrände. Småtänker jag. Flugsnapparna, en art utsatt för forskarnas vedermödor. Staffan Ulfstrand skrivit en hel del.
Utanför datarummets fönsterruta hörs nu lövsångarens mjuka melodi. Det är inte alltid ens
intresse väcks mest av ovanliga arters entré. Nu ska jag lägga mig igen. Morgonljuset har
ännu inte intagit dagen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-23
Björn
Flinka sjö
Gick runt sjön på förmiddagen utanför de markerade lederna. Hund gjorde mig sällskap.
De senast anlända tättingarna dominerade ljudkulissen. Alltså törn-, löv-, trädgårds- o ärtsångaren, svarthättan och den svartvita flugsnapparen. Mesarna var lite mer tystlåtna,
många har ungara att sköta om. En ihärdig gök gol mest hela tiden under min vandring
där. Bland kreaturen vid f.d. br. Nilssons gick både tran- och sångsvansparet, vilket väl
betyder att de inte häckar i år. Ett stjärtmespar varnade vid tornet. På Ejdernområdet, först
i träden nedan kyrkan och sedan på höghuset där, satt en sjungande svart rödstjärt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-24
Zigge, Janne
Pinnå-reservatet
Tockarps skola hade Pinnå-reservatet som besöksområde denna tisdagsförmiddag. I dubbla omgångar guidades ung som något äldre barn runt från Landis upp till Bruket och tillbaks igen. Fåglar, växter, grodyngel (Landisbanan), ryggsimmare. Det i början småregnande vädret sprack till slut upp i solsken. Vetgiriga, pratsamma barn. Vi tror de gillade
att få uppleva det livliga, levande vattendraget och dess omgivning!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-24
Zigge
Lärkasjöhult
Knölsmörblomman finns kvar på vägslänten vid slagghögen!

Datum: 2011-05-24
Namn: ÖN cirkel, kulturlandskapet

Ort:

Yxenhult

Text:

I kväll var vi ett 15-tal personer som besökte markerna uppe i Yxenhult, närmast Smålandsgränsen (Yxenhult = oxarnas skog). Här uppe guidade oss Sune Sturesson som med
sina 80 år var väl lämpad uppgiften. Under 1670-talet fanns gårdarna Norregården, Södergården och Mellangården. Vid laga skifte kring 1835 fanns fler gårdar, flera av dem i
lägen som fortfarande hyser gårdar. 1767 fanns fyra sågkvarnar i byn utmed Flåssabäcken. Vi studerade den ende av dem, som fortfarande finns kvar rent fysiskt. Sune ledde oss
i övrigt till de fossila åkrarna närmast Köphultasjön. Smala åkrar och många odlingsrösen
i nutida bokskog. På en liten ö hade fiskgjusen sitt bo fram till att Gudrunstormen fällde
boträdet! Storlommar har tidigare häckat i sjön och hägern hade för 60-talet år sen en koloni med 7-8 bon norr om sjön, belägna i lövträd. Sune berättade om sin passion för jakt,
hur han i ungdomen jagade tjädern på stubb. Låg och smög på höstarna när fåglarna kom
och åt på havrekärvarna i den tidiga gryningstimmen. Vi såg ett fallfärdigt fäbodhus som
bönderna hade ute i markerna för att mjölka djuren, kanske ha dem där över natten. Fanns
enligt Sune säkert 4-5 sådana på 1930-talet. Fina enskilda träd på flera håll i byn, inte
minst lindar. Fina hästkastanjer, ganska grov oxel.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-25
Björn
Bruket Pinnåområdet
Inventering nummer 3 i området. Ingen riktig bra morgon att inventera i, lite väl blåsigt,
kanske lite kyligt, 8 plus vid starten, för riktig fart på sången. En entita sjöng faktiskt en
kort stund, trots den sena maj-dagen, en fiskande häger i övre delen närmast Hjelmsjön,
forsärlan på plats. Utanför området sjöng åter den svarta rödstjärten vid Brafab. Tror där
växer en olvonbuske uppe vid åmynningen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-25
Lennart
Flinka
Ja, så har jag inventerat holkarna i Flinka en första gång. Kanske något tidigt men jag ville
hinna med innan stararna lämnar bon. I 3 av 8 holkar fanns 4, 3 resp. 5 starungar. I de
andra 5 holkarna var det påbörjad bobale eller helt tomt. Av 51 småfågelholkar var det
svartvit flugsnappare i 22 holkar, talgoxe i 6 holkar och blåmes i 3 holkar. I resten av holkarna var det antingen pågående eller avbrutet bobygge, döda ungar av trolig mes, eller
helt tomma. Anmärkningsvärt är att det inte fanns nötväcka i någon holk! Knip- och uggleholkarna är som vanligt tomma. Kanske skulle de placeras på annan plats?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-26
ÖN botanikcirkel
Ramnekärr
Denna lite blåsiga, lite mulna kväll åkte botanikcirkeln till Ramnekärr och de växtrika
gräsmarkerna på Unossons. Vi var 7 personer, Bente och Christer anslöt. Slåttermarken är
nu inne i sin svinrotblommande period. Mycket blad av arten finns nästan överallt på ängen. Ska man se blomningen som vackrast ska man åka dit en solig, stilla dag den närmsta
tiden! I övrigt botaniserade vi bland andra växtligheter som jungfrulin, slåttergubbe
(blad), kummin, körvel, stagg, jordreva, hedfryle, hirsstarr, mattlummer mm. även den för
5 år sen starkt röjda, trädgallrade betesmarken har fina kvalitéer. Roligt med ett intresserat
ägarpar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-27
Björn
Lärkesholmsområdet
Så har ännu en gökotta eller naturundervisning i det fria genomförts under ledning av
Zigge, Lennart, Janne o undertecknad. Regnet föll kraftigt i går kväll för att ha upphört
denna morgon. Visst droppade det lite ifrån träden och visst föll det lite regn när korven
var färdiggrillad vid 10-tiden, men som brukligt! klarade vi vandringen utan att bli våta.
Solen kom till och med fram mellan grå moln i slutet på morgonen. Totalt guidade vi
drygt 60 elever från Mården och Bering plus lärare och föräldrar runt både stora Lärkesholmssjön och den lilla sjön. Pigga och engagerade elever var bra på hugget för vad som
förevisades dem, i alla fall i de första timmarna. Sedan blir det lite mera stoj, men de är ju
bara 10-11 år gamla. Så vi ledsagare har inget att klaga på. I fågelväg såg Janne en nyss
kommen bivråk, en storlom låg i stora sjön. Ett par fisktärnor jagade över sjön, gräsandshannar o knipor i viltvattnet. Grönsångaren sjöng i boket, törnsångaren i buskage vid
108:an, den svartvita flugsnapparen på några ställen. Över betesmarken huserade trädpiplärkan, hussvalor runt St. Kjällstorp, ladusvalor vid viltvattnet. Men någon gök fick vi inte
se/höra. Nästa år lär det väl bli en ny gökotta, med eller utan gök.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-27
Zigge
Lärkesholmsområdet
Just när vi var på väg att åka hem kom två tjejer och berättade att de hittat fågelägg.
Björn, Lennart och jag gick med till boet som låg i blåbärsriset bara någon decimeter från
vägen. Fyra gröngulaktiga ägg med bruna fläckar. Vid besök dagen efter kunde det konstateras att det var en drillsnäppa som ruvade.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-27
Janne
Lärkesholm
Ytterligare kommentar efter vandring kring stora Lärkesholmssjön med fjärdeklassare. I
östra ändan av sjön, vid väg 108, fanns vid stranden en bred”sörja” med gulaktigt innehåll. Otvivelaktigt var det väldiga ansamlingar med frömjöl, pollen (nog mest från bok)
som av vindarna förts in i östra ändan. Nästan lite makabert. När vi efter sista fikat vid
fornåkrarna skulle lämna området sågs bevingade myror i en låg, kanske förra året plundrad myrstack. I Sandhalls bok Småkryp läser man om röd skogsmyra ”En enda stack kan
härbärgera ett hundratal drottningar. Svärmningen inträffar i maj-juni. De vingade drottningarna och hannarna flyger upp och parar sig i luften. Sedan grundar drottningarna nya
samhällen.”

Datum: 2011-05-28
Namn: Birgit & Pär
Text: Kniphona med sju småsmå ungar simmade så sakta omkring i Pinnån nedanför Vången.
Där som några från fiskeklubben planterat ut al. Så sött!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-29
Eva, Janne
Spångabygget
Efter en ganska rejäl eftermiddagsskur vandrade vi den lilla biten till ängen i Spångabygget. Under 1&frac12; timme fikade, fotade och botaniserade vi i den härliga gläntan, slåttermarken i skogspartiet i V Spång. Några kvartar var solen framme. Det räckte för att ett
flertal brunfläckiga pärlemorfjärilar skulle visa upp sig. En dubbeltrast satte snart i gång

att sjunga och höll nästintill på under hela vår tid på platsen. Men mest stoppade vi väl vår
näsa i blöt i sökandet efter blomster av skilda slag. Granspiran var i full blom uppe i sluttningen till vänster. Fyra tätörtsrosetter hittades, fast blommorna var ännu i sin linda. Vattenklövern var i stort avblommad, medan det var lättare att hitta vita småvänderotskalkar.
På ängen finns ju en hel hoper med starr och andra halvgräs som tagelsäv och gräsull. Vi
lyckades identifiera nålstarr, loppstarr, ängsstarr, dystarr, hirsstarr, grönstarr. Ett par härliga njutningstimmar i vår slåtteräng! Ett försiktigt tassande. Janne passade som vanligt på
att gå barfota hela tiden. Det är blött efter en del regn. Det var kallt nere i örternas, starrens rotfiltar. Tyckte han.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-31
Janne
Hjälmsjön
En vanlig observation vid denna tiden, när man bor vid en sjö som Hjälmsjön, är upptäckten av ”dansande” dagsländor över stränder och trädtoppar. Det lär oftast vara en dagslända, Ephemera vulgata, som efter två års larvstadium kläcks, blir vuxen, parar sig och därefter oftast endast lever några få timmar (hannen). Det är också vanligt dessa kvällar att se
skrattmåsar navigera i luftrummet för att norpa till sig dylika smäckra godbitar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-05-31
Zigge / ÖN-exkursion
Stenbrottet, Ekholm
Mindre strandpipare häckar på platån N om brottet. Förmodligen finns här två par. Några
drillsnäppor över vattnet och sädesärlor i söder. För övrigt bara fåglalåt från den omgivande skogen. Trots den minst sagt karga miljön påträffades ett stort antal växter krypnarv, rödvarv, vårkorsört, grönknavel, har- och pillerstarr, sparvvicker, fältkrassing med
mera. Mest glädjande var ett flertal nyetablerade bestånd av hårginst på höjden söder om
stenbrottet. Nere i mossekanten stod skvattramen ännu i blom.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-01
Janne
Östra Ringarp
Häckfågelinventering i ringarpsrutan mellan 04-07.00. Liksom första gången en blandning
av de vanliga arterna. Bland sångarna dominerade bofink, talgoxe, rödhake och svarthätta
med runt 10 sjungande. Svartmesen var också väl representerad denna stilla morgon. Trefyra koltrastar och taltrastar hördes långt, liksom de tre gärdsmygarna. Minst fyra kungsfåglar. Lövsångaren hade bara fyra noteringar (klart lägre än svarthättan), trädgårdssångaren en och grönsångaren en.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-02
Lennart
Morgonstund!
åter en njutbar runda 05:30-07:45 om Ljungaskog – Grytås a – Flinka - Ekholm. Tranparet
i Västra Flinka på f.d. Nils Nilssons har 1 unge. Strax öster om mot vägkrysset satt en
tornfalk på elledningen. Man kan undra om den häckar i ladan med trasig gavelspets eller
bara rastade på tråden? I övrigt noterade jag säkert 10 törnångare på rundan men endast 1
tofsvipa. Och ingen härmsångare i Grytåsa.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-02
Eva, Janne
Hallands Väderö
Trevlig, omväxlande dag på Väderön. Mycket växter, fåglar och boskap. Tobisgrisslor,
vitkindade gäss med stort antal gässlingar, småskrak, ådor utan ungar, silltrut. Sjungande
näktergal, härmsångare, svarthätta, törn- och ärtsångare, gråsiska, rosenfink, järnsparv,
taltrast m fl Ett otal växter exv getaplar i täta uppenbarelser, ormtunga, strandkrypa, agnsäv, knutnarv, besksöta mm. Det är bara att åka dit och botanisera. Avkopplande!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-04
Janne, Eva
Östra Ringarp
Ytterligare en tidig häckfågelinventering. Denna gång fick Eva tjänstgöra som assistent.
Mellan 03.00 - 06.45 var vi ute denna vackra morgon. Rödhakens toner började porla ca
02.55. Antalet hörda, sedda fåglar låg kring 22 arter. Mest frekventa var bofink, talgoxe,
svartmes, kungsfågel, blåmes, svartvit flug m fl. Trädkryparen sjöng sporadiskt från flera
håll. Alltid roligt urskilja dess läten bland alla andra mer påtagliga, ”burdusa” röster. En
nykommen gäst var den härmsångare som stavade sig igång ute på björkhygget, fd hägerbacken!! Korta hoanden från en skogsduva som nog förirrat sig från boket vid Lasapellas.
Alltså en daggrik, ljudrik dag. Dock en E4-rik dag också.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-04
Björn
Pinnåområdet
Inventering nr 5 i området mellan kl. 4 och 5.40. Den fjärde inventeringen gjordes på
kvällen den siste maj, då mest rödhakar. Denna morgon blandat, men konstigt, jag har
ännu inte noterat någon sädesärla på området! Större hackspettbo påträffat, arter som försvunnit sedan inventeringarna på 80- och 90-talet är svartmes, taltrast, härmsångare och
lite tidigare näktergal. Tillkommit har gransångare. Svart rödstjärt sjöng hela fm. igår i
centrum.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-04
Janne
Ramnekärr
En skön eftermiddagsvistelse vid ängen i Ramnekärr. Den soldyrkande svinroten är nästintill överblommad, men jungfrulinet lyser här som var i blått eller rött. Orkidéerna nattviol och Jungfru Marie är nu starkt på gång, merpart redan i knopp. Har svårt att tro att det
ska bli likartat många blommande individer av den sistnämnda i jämförelse med i fjol. Enstaka slåttergubbe blommade. Och darrgräset vecklar nu fram sina fina vippor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-05
Björn
Östra Ringarp
Preliminärt resultat från mesholkserien i Östra Ringarp, nr 1 till 25 kollade den 31 maj,
resterande, nr 26-50 kontrollerades den 5 juni. Svartvit flugsnappare 16 häckningar, Talgoxe 15, Blåmes 5, Nötväcka 4, Obest. mes 3, Svartmes 1, Tomma 5, varav 4 var nya för
året, Nerfallen 1. Noterbart. Många av de svartvita kläckta idag och de sista dagarna. Stora kullar i flera holkar med talgoxe. Vanligast med mellan 6-9 ägg (ungar), men flera med
10 och 11 ungar, många flygga i dagarna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-06
Zigge / ÖN-exkursion
Långasjö, Långalts myr
Naturnatten började i skymningen vid Långasjö med gransångare, lövsångare, törnsångare
och överflygande starar och bivråk. Ute i vassen hördes tre, kanske fyra, rörsångare medan koltrasten konserterade från en trädtopp. Vi kom till Långalts myr i mörkningen. Efter
en kort fika på åsen, med nattskärresurr i fjärran, vandrade vi ut genom randskogen till
kanten av det öppna mosseplanet. Avlägset surr i norr, väster och söder. Snart kraftigare
får en mossö några 100 meter år sydväst. Lockad av Björns klappningar satte sig en nattskärra och spelade bara ett 20-tal meter från oss. Snart kom ytterligare en, hona?, och med
ljudliga vingklapp slog sig ner i samma träd. Trots mygg, knott och en del irrande på tillbakavägen blev det en fin och minnesrik upplevelse.

Datum: 2011-06-07
Namn: Birgit & Pär
Text: Ryggsäcksträning inför sommarens turer genomfördes i kväll i Grytåsaområdet då hörde
vi bl.a. göken, enkelbeckasin, kungsfågel, gransångare och tyvärr för mycket motorljud
från vår nya livsnerv!
Datum: 2011-06-08
Namn: Björn
Ort:

Pinnån Bruketområdet

Text:

Inventering nr 6 i området, kl. 4 till 6. Ingen riktig fart på lövsångare, trädgårdssångare.
Mesungar nu flygga lite överallt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-08
Janne
Spångabygget
Förmiddagsbesök under ett par timmar uppe på ängen i Spång. Svarthättor underhöll
emellanåt, koltrast, svartmes. Enkel koll av granspirans blomning ca 1.000 blomstänglar.
Knappt som 2009, dubbelt mot 2010. Men som sagt grovt räknat! Koll efter tätörtens
rosetter minst 6 bladrosetter, minst 8 blommor (en del i knopp). Ungefär som föregående
åren. Tycks minskat hel dem sen 2007. Annars var det grönt, fuktigt och vackert vid
ängsgläntan! Många pärlemorfjärilar (brunfläckig, troligt). Vattenklövern överblommad
och alltmer i frukt, småvänderoten strax därefter. Den i kommunen mycket ovanliga gräsullen (numera enda kända lokalen) fanns med ca 200 stänglar. Och kärrfibblan lite varstan
i knopp.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-08
Kulturcirkel (JJ)
Bjärabygget
Denna stilla, vackra kväll gjordes en flertimmars vandring runt i Bjärabyggets gamla inägor. Leif Fredriksson från byn guidade. Den omskrivna trollstenens historia återberättades, lintorkans stenrester begrundades och den grova eken nere vid en av dammarna beundrades. Här, liksom på andra håll växte ganska rikligt med skogskovall! I kanterna av
den åker ”man inte borde plöja”fanns förr en hel del smörbollar. Idag finns bara några bestånd intill grusvägen, strax in på grannfastigheten. Slagg från medeltida järnutvinning betittades och allra mest fascinerades vi nog av den välbehållna tjärdalen, dold bakom små-

träd mm. Bjärabygget i Fagerhults gamla socken inbegriper som sagt ett flertal fina ekar,
mängder med hasselbuskage och utmed vägen sågs en vackert blommande olvonbuske!
Vi var 14 personer + Leif som trivdes i kvällningen.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-09
Lennart
Flinka sjö
Gjorde igår eftermiddag andra inventeringen av holkarna i Flinkaserien. På väg dit lyssnade jag till 2 härmsångare vid Grytåsa ridskola. Det är alltid med viss undran man lyfter
på taket på holkarna och ser om och vilken förändring som skett på 14 dagar. Av 51 småfågelholkar var fördelningen på arter följande Svartvit flugsnappare 22 Talgoxe 8 Blåmes
3 obestämd mes 4 Tomma holkar, med påbörjad bale eller plundrade 14 Av 8 starholkar
har det varit ungar i 3 Uggle- och Knipholk var tomma.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-09
Bengt och Janne Johansson
Ekholm
I en liten våtmark hade Bengt denna morgon upptäckt två änder som han reagerade för.
Med hjälp av sin fågelbok från”1800-talet” kom han fram till att det måste vara två bläsandshannar! Men för att bekräfta ville han ha mig (Janne) med som ”vidimerare”. Jag fick
taxifärd fram och tillbaks. Och visst hade Bengt rätt - två vackra bläsandshannar. Men
man undrar varför de är just här, just nu. Häckningar av arten är väl aldrig säkert konstaterade i Örkelljunga och ytterst sporadiskt i Skåne. Eller det är bara några ”strykare”. Vi tittade dessutom på fina uppkomlingar med lindar. kanske 1-2 meters höjd. Nära gamla grisstallarna vid Pinnån; där i backen finns ju flera äldre lindar och till synes en del föryngring!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-09
Alcedoredaktionen
ALCEDO juninummer
Jo, nu är redigeringen av det fördröjda maj-/juninummer av Alcedo vara färdig! Tidningen
ska förhoppningsvis vara tryckt i slutet på nästa vecka.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-09
Botanikcirkel (Zigge, JJ)
Ingeborrarp
Det blev denna kväll en växtvandring nere i Ingeborrarp. Vi var nio vuxna och ett barn
(Johanna). I sedvanlig tappning beskådades ett antal växter, företrädesvis sådana som
blommade. Vilken familj representerade de, vilket släkte? Ofta fungerade Zigge som demonstrerande lärare, men några gånger bänkade vi oss på stenblock och småkullar och tog
fram luppar och ”Krokar” (bestämningsböckerna) för regelrätt examination. Målet är ju
att deltagarna ska bli mer och mer oberoende i förhållande till oss ”veteraner”. Gökblomstren blommade i väldiga hav i den fuktigare delen av den forna ängsmarken! Vi hittade några gracila dallergräs. Ja, olika gräs studerades, liksom ett antal starrarter. Uppländsk vallört, jordtistel, björnloka var andra växter som granskades. Det gick får och betade på flertalet håll. En vacker kväll då rödstjärten visade upp sig och morkullan drog i
kvällningen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-10
Janne
Spångabygget
Fotograferade en liten, starkt tecknad fjäril i onsdags uppe på Spångabyggetängen. Hittade
inte den i mina böcker. så skickade en fråga till Sveriges entomologiska sällskap: ”Det är
en liten buskmätare, Chiasmia clathrata. Den är vanlig i hela landet och tillhör de mätare
som ofta är aktiva även på dagen.” Arten har även kallats rutig buskmätare. Bra med
snabb service.

Datum: 2011-06-10
Namn: Zigge
Ort:

Fedingshult

Text:

I Fedingesjöns nordvästra hörn ett par kanadagäss med 6 ungar. Dessutom 12 vuxna.

Datum: 2011-06-11
Namn: Jörgen, Janne
Ort:

Ramnekärr

Text:

Vid mitt-på-dagen-besök nere kring Unossons gräsmarker sågs bl.a. ängspärlemorfjäril,
brunfläckig pärlemorfjäril, nässelfjäril, citronfjäril, silverblåvinge, rapsfjäril, ängssmygare. Dessutom påträffades liten fläckmätare och troligen rödfransad björnspinnare. Jörgen
håvade med sin fjärilshåv. I ängen syntes nu ett stort antal jungfru Marie nycklar (ca 100talet) och ett något mindre antal grönvit nattviol.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-11
Janne
Östra Ringarp
Kvällsinventering på Ringarpsrutan. Börjar bli lite sent på säsongen, men här som där
hördes kvällssångarna ta ton : ca 10 rödhakar, 4 koltrastar, 2 taltrastar. Men flera hannar
höll säkert tyst. De två taltrastarna började inte sjunga förrän vid 22-tiden. Några morkullor drog över nejden, hördes först 21.45. Fin kväll.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-12
Björn
Värsjön
Ruvande fisktärna, gråtrutar med unge, fiskmås, både ruvande o med unge. Konstigt stilla
vid gjuseredet, men kanske är det som det ska!? Inte en enda lom i kikaren, men det är
kanske också som det ska om lyckade häckningar är på gång. Ett gäng grågäss nedan
Malmströms, kunde ej se om ungar fanns i sällskapet. Göktyteholkarna i Bjärabygget
tomma. Två törnskator, båda hannar, på hygget strax innan Lärkesholmssjön från Slättsjöhållet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-12
Janne
Cykeltur ner till Ingeborrarp
Benstärkande cykeltur ner till Grytåsa, Åkarp. Kolla smörbollar vid golfbanan, fd Bengt
Magnussons. Man har rensat i bäcken, Selbäcken, vid gamla lilla slåtterängen. Kanske

som man väntat. Ingen slåtter senare år vad man förstår. Hitta endast några smörbollblad
kvar plus en planta med två överblommade huvud på andra sidan dikade bäcken. Ingen
känsla alls kvar i miniängen! Kolla stora granavverkningen intill golfbanan strax innan
Krökatorpet. öppnat upp. Odlingsrösen. Tankar på nya mängder med ”golfhus”. Kan man
förstå. Cykla tillbaks över Esborrarp, Flinka. Inget speciellt i fågelväg; svarthätta, några
törnsångare, ett par gransångare, en tofsvipa flyger upp ur djupa, schaktade grusgropen
vid Krohns. I övrigt mycket talrikt med nässelfjärilar längs småvägarna, någon enstaka
amiral.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-13
Per Siken genom John Olandersson
Örkelljunga (Vanåsfors)
Träffade Per Siken nu i pingsthelgen, han har haft en sjungande Göktyta i 2 till 3 veckor
intill hans sommarbostad nu i vår på Sjöholmavägen mellan nya och gamla E-4

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-13
Lennart
Cykelrunda nerom Esborrarp
Första turen i år till Esborrarp. 2 tranor utan ungar på nyslaget fält. Tog sedan grusvägen
ner till åkarp, sökte efter törnskata där jag hade häckande vid inventeringen 2008, men
fick istället lyssna till kärrsångare. Och fortfarande sjunger gransångare, grönsångare, lövsångare, svarthätta m fl. Här hemma har stenknäckungar (3) setts och hörts de senaste dagarna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-14
Janne
Östra Ringarp
Femte och sista häckfågelinventeringen av den gamla Ringarpsrutan. Det blir alltså bara
en ”halvmesyr”, normalt ska man inventera åtta morgnar och två kvällar för att få jämförbara data. Mulen, emellanåt något småregnig morgon, mellan 03.15-06.40. Ganska bra
morgonkonsert av trastar, rödhakar i morgontimmen. Svartmesarna sjöng också relativt
flitigt men både talgoxe och blåmes var skrala sångare idag, liksom flugsnapparna. Bland
de egentliga sångarna har jag ju mest svarthättor(5-6 st.) och faktiskt endast 2-3 lövsångare. Ingen härmsångare idag! Roligast var kanske den klart udda sångstil som en grönsångare lagt sig till med. Den satt just utanför rutan, nära vägen vid P-plats, timmerupplag, ned
i boket mot sjön till. Varannan strof var ordinär långdrill; varannan hade samma upptakt,
men därefter snabbt överslag till en nästan ”entiteliknande” strof. Upprepade så gång efter
gång. Ibland interfolierad med det utdragna ”tjuu-ande” lätet. Man kan undra var den har
lärt sig denna nymodighet? Skogsduvan korthoade några gånger ned mot Lasapellas, enstaka trädkryparstrof. En utvärdering, jämförelse med ”forna” tider får eventuellt anstå till
ett kommande Alcedonummer.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-14
Janne
Rackarbäcken
Forsärlan tycks detta år hålla till vid Rackarbäcken, vid gamla Eskilanders, där gamla
24:an korsar bäcken. Ladusvalan fortsätter med sin långa serie av häckningar hos Elsa och
Klas Hector.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-15
Lennart
Cykelrunda
Idag blev det morgontur om Vanåsfors, Sjöholma, Lärkesholm för att om möjligt pejla in
göktyta och törnskata, men det blev noll på dessa arter. Dock är det sång fortfarande av
grön- löv- törnsångare, trädpiplärka, gärdsmyg, svartmes, buskskvätta m fl. Däremot noterade jag en härmsångare borta vid Hjälmsjövik, i det lilla buskaget mellan de nysådda åkrarna, alldeles intill 24:an. Vid värmeverket har en forsärla hållit till en tid, så också idag.
Och lite förvånad blir man ju när man ser en mindre strandpipare i diket nedanför det nyschaktade industriområdet vid vägverket. Men den häckar kanske på den nya planen ovanför?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-15
Kurt Arne Johansson
Sönderössjö Skånes Fagerhult
Tofsvipa med 2 ungar Sönderössjö. Häckande Törnskata Jännaholm. Trana med 2 ungar
Sönderössjö. Det var väl trevliga nyheter till alla fågelvänner.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-15
Kulturlandskapscirkeln (JJ)
Attarp/Lilla Bjälkabygget
Hela 16 personer var med på kulturcirkelns kvällsträff nere i Attarp, Bjälkabygget. Där
nästgårds Halland. Vi började hemma hos snart 90-årige Yngve Eliasson i Attarp. Han berättade lite om sina minnen och kunskaper om tiden från andra världskriget och framåt.
Därefter vandrade vi ut mot gräsmarkerna på fd utmarken, längs den kvarvarande fägatan,
strädet. En imponerande köttdjurstjur fick oss dock på andra tankar. Vi gjorde så en längre
markvägsvandring i Lilla Bjälkabygget. Gunnar Bielks upplöjda, gamla flintyxor (mkt
fina) uppvisades av Ann Säll. Vägsenap, sparvnäva mm växte på gårdsplanen. Nere vid
fiskdammarna nära Hallandsgränsen blommade ännu en del ljusröda granspiror och Anders Olandersson hittade nyss utslagna klotpyrolorblommor. En stilla, vandringsvänlig
kväll. Då vi även fick förmanande förhållningsregler oss till livs av dansk djurhållarinna.
Men det var knotten som tvingade oss hem vid 21-tiden!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-16
Alcedoredaktionen
Örkelljunga
Juninumret av Alcedo 2011 nu tryckt, hämtat och i väntan på distribution. Håll till godo!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-17
Janne, Eva
Östra Ringarp
Fisktärnan hörs mer eller mindre dagligen knirra över sjön. Ikväll gick vi en skogsrunda.
Gransångaren sjöng till borta vid gården, men den delvis felsjungande grönsångaren hade
flyttat sig en bit i riktning Spång (till Röe bäck). Gick en nostalgisk kort kilometer mellan
gården och hemmaåkrarna, en sträcka där jag (Janne) som barn under sommartid drev upp
korna efter mjölkningen. morgonmjölkningen

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-19
Björn
Flinka sjö
Gick runt sjön på fm. Sällskap av fyrbent kompis med fika med utkik över vattenspegeln
som ännu finns kvar! Sång av en del arter, törn-, gran- o trädgårdssångare, svarthätta, en
sävsparv, en kungsfågel, varnande buskskvätta på fälten nedan bröderna Nilssons f.d. Hittade, och det händer nästan aldrig. En död ringmärkt hona av svartvit flugsnappare i en
holk. När jag får veta mera data om fågeln får ni veta detta.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-21
Lennart
Cykelrunda
Jag tänkte mej kunna hitta ungar av mindre strandpipare vid bergbrottet, men varken såg
eller hörde någon av arten, ej heller drillsnäppa. De är nog utsatta för alltför mycket störning av motoriserade ungdomar som också badar i det kalla vattnet. Dock var där 8 fiskmåsar när jag kom dit. I Västra Flinka stenskvättepar som uttryckte oro och på stängseltråd satt 28 pilfinkar. Närmre Östra Flinka tofsvipepar med minst 2 ungar på nyskördad
åker.

Datum: 2011-06-21
Namn: Vilda blommornas dag
Ort:

Pinnå-reservatet

Text:

Hela 28 personer mötte upp när Vilda blommornas dag genomfördes för nionde gången.
Dylika växtexkursioner gick denna söndag av stapeln på ett oändligt antal ställen i hela
Norden. Zigge var demonstrator i vår kommun och ledde oss med van och varlig hand på
bägge sidor om den spännande åsträckan. Blad från hägg, olvon, hassel, rödek, alm studerades. Blommande örter som jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, humleblomster, nejlikrot, topplösa, frossört, flädervänderot och ängskovall betittades. Svarthätta, lövsångare,
nötväcka, gärdsmyg ägnades tankar. Sammantaget en härlig söndagsförmiddag den 19
juni 2011.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-22
Kulturlandskapscirkeln (JJ)
Smedhult
Uppe i Smedhult, hos Kenneth Svensson med familj, vandrade ett 20-tal deltagare runt i
markerna denna kväll. Det var först när vi fikat som lite lätt regn började falla. Lite historik, lite gamla kartor (skiftes- och härads-), växter av skilda slag, dragande morkulla, ett
par tranor, ladusvalor. En ca tioårig damm inbegrep olika ganska nyligen etablerade arter.
Tror det bl a var nickskäror som stod i kanten av vattnet. Fikat intogs i den härliga hagmarken med flera klungor med lindar. Stenblock. Nära gården fanns grov ekstubbe som
enligt Kenneth varit 350 år gammal. Han hade räknat årsringarna. På några andra stubbar
som avverkats 1953 fanns ännu en hel del ”ekstubbe” kvar. Sega ”typer”. Säkert spännande för en del skalbaggar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-23
Kurt Arne Johansson, Erik Torkelsson (gm JJ)
Sonnarp, Mattarp, Sönderössjö
Vid exkursionen på onsdagskvällen (kulturlandskapscirkeln) meddelade Erik att Anders
Karlsson i Sonnarp har ett tofsvipepar med ett par ungar; att ett annat par häckar och har
ungar i Mattarp på en nyplöjd, nyinsådd åker ”på Krohns”. Och Kurt Arne rättade sina tidigare uppgifter om sitt eget tofsvipepar i Sönder Össjö - med kikarens hjälp har han nu
hittat tre ungar!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-23
Birgit & Pär
Gällivare
Vi vill önska alla en go och trevlig midsommar. Vi är på tur i norr och ska nu ut och vandra några dar mellan Nikkaluokta och Vakkotavare. Vi har sett mycket på vår väg redan
bla. fjällblära, skvattram, smörboll, fjällglim och fjällviol. Allt gott

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-23
Janne, Eva
Östra Ringarp
Fågelsången har ju onekligen börjat klinga av en del. I vår del av livet är det mest svarthättan och lövsångaren som öppnar näbben. Nja, det gör förstås också alla ungarna (mest
flugsnappare) i holkarna runt i kring. Fast grannlåten är mindre tilltalande. Plötsligt dyker
en större hackspetthanne upp på gräsmattan. Slår sig ner bland de små svartmyrorna och
tar för sig i bästa gröngölingsstil!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-23
Botanikcirkel (Zigge, JJ)
Spångabygget
Ett mindre gäng på fem personer besökte denna kväll sidvallsängen i Spångabygget. De
olika lättbestämda och svårbestämda arterna betittades. Det var blött i det långsamt sluttande kärret. Om man ska nämna några arter så varför inte de oansenliga nål-, lopp-, ängs, grön- och dystarr. Tagelsäv, ett mångtal gräsullsstrån, ett mindre antal kärrull. Granspirorna var nästan helt överblommade, liksom tätörtsbestånden. En taltrast underhöll under
hela sejouren, vilken avlöstes av svarthättor och någon rödhake när vi vandrade upp mot
Spångahöj och tittade på skvattramsruggen (inplanterad). Längs den lilla bäcken upptäcktes små kambräkenplantor och inne i blötan miniplantor av dvärghäxört. God midsommar,
förresten!

Datum: 2011-06-23
Namn: Björn
Text: Lite om svartvita flugsnapparen, hona, jag hittade död i en fågelholk invid Flinka sjön
2011-06-19. Den var ringmärkt som en av 6 ungar i en kull kläckt i Nissakäll, 2006-0616. Förfluten tid mellan dessa datum är 5 år och 3 dagar. Fågeln har alltså lyckats genomföra resan mellan Europa o vinterkvarteren i Afrika hela 10! gånger. De ni.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-24
Botanikcirkel, komplettering
Spångabygget
Jo, glömde nämna att minst nio grönvita nattvioler sågs i Spångabyggetängen i gårkväll.
Har väl bara haft 1-2 ex innan. Dessutom kärrsälting, kärrfibbla, kärrtistel i blom. Tyvärr
också spår efter vildsvinsbesök. Får hoppas det var ett tillfällig sådant!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-25
Björn
Värsjön
Besökte sjön på fm med observationer från två platser. Gjuseredet ser ut att vara utan
verksamhet, men vi får avvakta ett tag till. Men det ser lite oroväckande ut att årets häckning kanske avbrutits. Av storlommar sågs ett par vid Värsjösidan, en fågel i Linhultaviken, och en fågel en bit norr om gjuseredet. En ruvande fisktärna utanför Osbäcken, trutungen gick på sin sten. Hussvalor och tornseglare över sjön i den friska V vinden. Törnskatehanne på hygget i Lärkesholm i riktning Slättsjö.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-25
Eva, Viktoria, Janne
Tockarp
Tillbringade en dryg timme i gräsmarkerna nära Stensån, gick längs grusvägen från sågen.
90-tal Jungfru Marie nycklar, 60-tal kattfotstänglar, granspiror, slåttergubbe, grå- och revfibblor, stagg, borsttåg mm. Nere vid ån kollades den för något år sen upptäckta, säregna
skunkkallan! Vilka blad, ser lite abnormt ut.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-26
Janne, Eva
Dömestorp (Hasslöv)
Besök, vandring på Hallandåsens nordsluttning, nära Hasslöv. Strövområdet med sina
olika slingor kallas (Pehr) Osbecks bokskogar efter den mångkunnige 1700-tals forskaren
och kinaresenären, som strandade som kyrkoherde i just Hasslöv. Fina, höga bokstammar
på de flesta håll, inslag med mindre bäckar, kärr. Myskmadra, hässlebrodd, skogsstarr,
rankstarr, mellan- och stor häxört, gullpudra, springkorn (mycket!), nord- och sydlundarv,
trolldruva mm. I skogen hördes skogsduva, grönsångare, taltrast, gärdsmyg. På hemvägen
körde vi om vindkraftsparken utanför Hishult, pausa vid Oxhultasjön. Endast svagt ljud
från vingbladen i den lätta vinden. Många gäss i en vik; ängsruta, kungsljus.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-26
Janne, Eva
Boalt
Ett stopp gjordes också vid den lilla, men klart inspirerande gräsmarken, betesmarken i
norra delen av byn Boalt. I år tycks det vara bra blomning på alla Jungfru Marie nycklar.
Vi hittade inte mindre än 130-talet! Dock endast en grönvit nattviol. I övrigt fina jungfrulin, utblommade svinrötter, slåttergubbar (midsommarblomster, lokalt namn), granspiror,
revfibblor, hirsstarr etc.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-27
Kurt Arne i Sönderössjö
Sönderössjö Skånes Fagerhult
Falkdagar. Igår söndag den 26 juni hade jag en liten lärkfalk vid lillasjö. Och idag den 27
juni var det på samma plats en tornfalk. Spännande vad det blir för falk imorgon. Min arbetskamrat Lars Erik Andreasson hade ochså sett en lärkfalk igår vid Svenskemyr, kan ha
varit samma.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-28
Lennart
Cykelrunda
En tidig morgontur om Harbäckshult, Ramnekärr, Ljungaskog gav lite ”valuta” för ansträngningen. Nere i Stivelsmosse obsades en törnskata, hane. Många sångare hörs fortfarande som törn- löv- gran- trädgårds- svarthätta. Flera buskskvätta i Ljungaskog samt fasantupp med höna. Några kycklingar kunde jag inte få syn på. En gök vid Holmasjön. Där
häckar också brun kärrhök och rörsångare sjöng livligt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-28
Kulturlandskapscirkeln (JJ)
Boalt
Cirkeln om byarna och deras kulturlandskap avslutades denna vackra tisdagskväll med en
vandring i Boalt. Det var alltså den sjunde och sista träffen (i alla fall för denna gång).
Folk från Boalt mötte upp hemma hos Ingvar Eliasson och på så vis blev vi hela 28 personer som deltog. Ingvar ledde våra steg och många kommentarer gjordes från höger och
vänster. En äldre ryggåsstuga med vasstak fick motta vår nyfikenhet. Gamla, grova hasselstammar. Och i uthusen välhållna gamla åkdon. Den blomsterrika betesmarken i norra
delen av byn betittades från vägen; orkidéer, granspira, jungfrulin. En del skogslök växte
också nära denna väg. Den gamla, grova eken för ett ganska tynande liv. Avslutningsvis
besökte vi vildsvinsgården, där ägaren inrett en trivsam festlokal i uthusen. Stort tack till
Ingvar Eliasson och folk från byn!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-29
Lennart
Hjälmsjön runt
För er som cyklar eller går runt sjön, kan det vara möjligt att höra härmsångare i Östra
Spång i närheten av Ambes EL. Den fanns där i morse!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-29
Janne
Ringarp
Forsärlan dillade till från Eskilanders (f.d. vagnmakarens) byggnad intill Rackarbäcken.
Gladan girade i luften över Björks. Och i övrigt några sångstumpar från svarthätta, törnsångare. Och en röd rödstjärtstjärt sågs! Solsommar värre.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-30
Björn
Värsjön Osbäcken
Bad med Ceasar i sjön. Två par fisktärnor häckar på stenar synliga här ifrån. Tre silltrutar
satt på stenraden ute i sjön tillsammans med fiskmås, fisktärna och gråtrut. Sen tog också
jag ett dopp. Under torktiden på en sten kom så lärkfalken svirrandes ut över sjön. Kom
från udden till höger om mig, tog lite höjd, flög lite rundor i dryga trädtoppshöjd, och försvann mot Hästhagen till. Roligt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-06-30
Botanikcirkeln (Zigge, Janne)
Stensmyr, Värsjön
10 personer kom samman denna något småblåsiga, molniga kväll. Första vandringen gick
ut på Stensmyr. Allehanda växtligheter bestämdes, betittades. Det var vitag, rundsileshår
och småsileshår, det var myrliljor som börjat slå ut (tänk vilka färger, kolla ståndarknap-

parna!). Där fanns klockljung, där sågs bitna hål i ljungens blomkalk (nektartjuvar i form
av humlor.). Andra halvan av kvällen tillbringades vid ett något vindfullt värsjövatten, just
där Björn tidigare idag skådat lärkfalken. Fisktärnorna syntes nu ock. Annars var det sjöhjortron som rullade fram på bottnen (räknas idag till gruppen cyanobakterier, kallades
förr blågrönalger), notblomstren visade sig från sin vitblommiga sida och brunag, spikblad, strandlysing, frossört m.fl. visades upp. Och fikakorgen tömdes.
Datum: 2011-07-01
Namn: Bengt Hernnäs (gm JJ)
Ort:

Flinka

Text:

Har haft ett vippar denna säsong kring gården i Flinka. Har även sett en unge när gräset
skördats.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-01
Janne
Hjälmsjön, Florshult
Igår sågs en fiskgjuse försvinna över sjön mellan trädstammar. Idag snirklade en glada
över åkrar i Florshult.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-01
Janne
Spångabygget
En pärlemorfjäril som jag fotograferade på ängen i Spångabygget för någon, några veckor
sen var troligen en som kallas myrpärlemorfjäril. Jörgen i Helsingborg hjälpte mig. Den
lägger ägg på tranbär, en växt som förekommer rikligt på flertalet höga tuvor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-01
Zigge
Järingsholm
Jag gick längs motorvägen, från Åkatorpsvägen och norrut, för att kolla klådriset som
kommit tillbaka efter Vägverkets misshandel för något år sen. Lite söderut högt uppe i
slänten fick jag syn på en storblommig buske som otvetydigt var en schersmin. Vid noggrann bestämning hemma befanns det vara storblommig schersmin (Philadelphus inodora) som är ny för kommunen. I diket nedanför fanns grönstarr.

Datum: 2011-07-03
Namn: Janne, Eva
Text: Igår flög ca 20 grågäss förbi åt nordväst över Hjälmsjön.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-03
Janne
Spångabygget, Spinneriet
En cykeltur till ängen i Spångabygget och till Spinnerietområdet utmed Pinnån - mellan
15-18:10. Typiskt för nutidens mättnad på fågelläten var den att det mest bara var svarthättor som hördes flöjta - både i Ringarp, i Spång och uppe i Spångabygget. Annars bara
enstaka eftermiddagsdrillar från gransångare, gärdsmyg, rödhake, svartmes, lövsångare.
Rödhakens långdragna, fina sugningar hördes på flertal håll. Ett gäng stjärtmesar varnade
smått kaotiskt när sparvhökprofil visade sig över Spångabyggetängen! På vår fuktiga sid-

vallsäng fanns annars en hel del pärlemorfjärilar (flera arter), luktgräsfjärilar, ängssmygare på antingen kärrtistlar eller ängsvädd. Hemma såg jag amiral tidigare idag. En ståtlig
kungstrollslända drog kring bäck och mark. Gräsullen står fint på ängen, däremot svårare
hitta de gracilare kärrullsindividerna. När jag kom till Spinneriet valde jag att gå, fika på
norra sidan. Intill det stora stenblocket! En del vatten även i smågrenarna av ån. Tjusig
safsaplanta!! Mycket brunstarr, blommande besksöta, drygt handfull nattvioler. Sorgligt
att sjukdom gått hårt åt flesta askarna i området.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-08
Lennart
Värsjön
Hade en fin förmiddag vid Värsjön. Fiskgjuseparet kom, först den ena, som mest pysslade
med bomaterial och sedan den andra med in liten fisk i klon. Den flög en runda igen men
kom tillbaks, men inga tecken på att bytet delades till ev. ungar. En storlom var i den delen av sjön och när jag vände tuben mot norr fanns där hela 13 st. i en fin rad, alla vuxna.
Var finns ungarna? När jag sedan kört runt till norra änden, såg jag dem på närmre håll
ända framme vid badplatsen. Där fick jag också se 2 ungar av fisktärna, förutom unge av
gråtrut och fiskmås. Och så flera andra vanliga.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-04
Kurt Arne i Sönderössjö
Sönderössjö Skånes Fagerhult
Två st Lärkfalkar i luften runt Lillasjö Sönderössjö. Det verkar nästan så man kan tänka
sig en häckning i trakterna. Skall hålla mer koll på dessa luftakrobater.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-05
Janne
Hjälmsjön
En mycket orolig drillsnäppa vid stranden nära stugan. Det måste rimligen finnas någon,
några ungar strax intill! Häromdan hördes tiggande läten från en skäggdoppingunge.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-06
Eva, Janne
Persköp, Flinka sjö
En liten expedition efter Evas jobb. åkte ner och kollade efter låsbräkenplantor på betesmark nere i Persköp. De få man brukat hitta brukar vara väldigt små, svårfunna. Och detta
årets sökning blev inget undantag. Inga hästar eller andra husdjur syntes till i gräsmarkerna som nu börjat växa till sig, sträcka sig mot himlen. Men vi vet ju ganska exakt var man
ska leta. Uppe intill ljungplantorna (nästan all grövre ljung var död), där man hittar ganska
ansenliga mängder med mest blåfärgade jungfrulin!! En ensam, liten grönvit nattviol stod
överblommad. Kråkvicker. Och på några åkerväddsblomkorgar syntes två vackra bastardsvärmare. Men låsbräknarna, då? Jo, efter viss intensitet i letandet, på alla fyra, kunde en
några små centimeter hög liten planta framletas. Faktiskt. Kändes nästan roligt att kunna
hitta fram den. Men några fler ex kunde vi inte vaska fram. Sen en sväng om Flinka sjö.
Mängder med småpaddor! Var det väl. Några smått överblommade ängshaverrot syntes
nära platsen för det numera borttagna riset efter avverkningen intill. Bengt på Ekholm
hade undrat. Mycket röllikarikt på ängarna; bestånd med mycket rött inslag. Tallört nära
tornetvägen. I sjön låg sångsvan, vattenrall skrek, törnsångare, sävsparv. Och i hörnan på
tornrummet finns Lennarts mycket smakfulla avställnings-, loggboksskrivningsbord. En
eloge!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-08
Janne
Hjälmsjön
En fiskgjuse drog idag igång alarmerande oväsen från skrattmåsar, någon fisktärna. Okänt
hur fiskafänget lyckades.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-10
Björn
Ringåsen, Ekholm
Gick igår med hund en rastningsrunda mitt på em. Gav då lite akt på fågelrösterna som
nådde mina öron en eftermiddag i mitten på juli. Ett par koltrastar sjöng liksom någon
svarthätta. I höjd med vattenverket ljöd en gransångare, några kråkor gick på de betade
fälten i Ekholm, där också minst 4 starar födosökte bland komockorna. Enda mesen var en
blåmes i ekskogen, dock, som även hörts flyga förbi hemmavid tidigare de sista veckorna,
ett par grönsiskor som passerade, grönfinkar också i Ekholm, törnsångare. Dessa och kanske någon röst till var vad som hördes.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-10
ÖN-exkursion (Zigge, Janne)
Österlen, Degebergatrakten
Sju personer från Örkelljunga och Tony från Kristianstad sammanstrålade denna vackra
förmiddag vid Degeberga och betesmarkerna vid Söndre Klack. Här finns en fin sandstäppslokal med ett myller av arter. I de kuperade, ”terrasserade”, betade sluttningarna
sågs exv liten sandlilja, grådådra, sandnejlika, tofsäxing, lundtrav, sommarfibbla, harmynta, sandglim, pimpinell mm mm. En härmsångare (gulsångare) satt och sjöng i flera timmar. Och Tony identifierade eldticka på en knäckepil och spetsvaxingar i gräsmarken.
Därefter bar det av ut till havet, sjön (Östersjön). Till Gropahålet. Helge ås mynning i Östersjön fick här ett annat lopp i samband med att Yngsjöbönderna år 1774 grävde ett nytt
dike som av vårfloden 1775 breddades och gav ån en ny huvudsträckning. Vi fikade så i
en strandnära tallskog med mängder av vår egen ängskovall. Men vi hittade även kal tallört och en del pyrolablad (troligen grönpyrola och ögonpyrola). Bort mot ån sågs mängder
med spjutskråp, rörsvingel, strandvial, havssäv. Den kentska tärnan lät tala om sig. Vi
gick över ån på en bro (vid Nyehusen), på andra sidan fanns jätteloka, röd hundrova,
sandklint. Sista stoppet denna långa vackra söndag blev vid Pulken och dess fågeltorn en
bit längre in i landet. En sen ängspiplärka drillade, en gulärla småvarnade och emellanåt
kunde vi höra vaktelslaget avlevereras i den flacka, öppna miljön. Även här fanns för Örkelljungabon mer ovanliga växter. Såsom vanlig höskallra och den delvis utslagna piggtisteln. I omgivningen snurrade flertalet vindkraftverk med sina vingar, en trolig lärkfalk
drog förbi på låg höjd och vi själva hade bara att förflytta oss den drygt timmeslånga bilfärden åt hemtrakten i nordost.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-11
Lennart
G:a Hallandsvägen
Jag stod igår och fascinerades av ett 15-tal nässelfjäril som sökte nektar i blommande oregano. Så kom det en stor brummande skalbagge som landade i blomhavet. Jag blev nyfiken på `vad det var för en`. Efter kontroll i ”Skalbaggar i färg” och på Vikipedia var det
en målarguldbagge, (Oxythyrea funesta). Den har enligt artportalen inte registrerats i Sverige mer än vid ett tillfälle på andra halvan av 1900-talet i Uppland. Intressant! Senare
hade jag också en pärlemorfjäril och en annan art som inte finns med i min ”Insekter i
färg”.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-11
Zigge
Bjäregatan
I går hördes äntligen turkduvan!

Datum: 2011-07-11
Namn: Björn
Text: Cykeltur på middagstid Östra Ringarp, Bälinge, Lärkesholm, Skåneporten (använde Jannes väl beskrivna färdväg, förmedlad i senaste Alcedo), Östra Ringarp. Fick söka skydd
för regn i en timme i Skåneledens rastplats vid Lärkesholmssjön. Sång av bara svarthättor,
en koltrast, en gulsparv. Hittade gulkämpeplanta i Östra Ringarp, vet ej om den är känd
sedan tidigare, stånds vid Skåneporten.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-11
Janne
Örkelljunga kyrka, gamla kyrkogården
Vid koll av gravar hördes plötsligt en säreget varnande svart rödstjärt, nära kyrkan. Visade
sig ock.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-12
Janne
Cykeltur Ringarp/Bälinge tur-retur
Jo, tyckte det kunde vara roligt se Björns rapporterade havsstrandrymling gulkämpar i
gränsen bort mot Bälinge. Cykeln rastades. Visst växte den där Björn sa, men även en
mindre tuva 2-300 meter tidigare och vid hemtrampandet sågs på örkelljungasidan av motorvägen (bron över) nog ett 10-tal olikstora tuvor. Annars? Nja, mycket åkerspärgel, rödnarv, knavel, gatkamomill i kanten närmast asfalten. Därnedanför oftast rikt med täckande
bergrör! Närmre Bälinge en hel del strättor. Och vid ett ställe flertal strimsporreplantor
som blommade (Bälingesidan). Cyklade bort till mosippelokalen, verkligen med livet som
insats. Vilken trafik även på denna nygamla väg 24. Här fanns hel del öppna, kala markytor efter branden. Blodrot, bockrot, nysört, ängsvädd (många), svinrot mm. även här
fanns, finns mycket bergrör i bortre delen. Letade något efter fjällkåpan, möjligen på fel
ställe (gamla vägen mot Ulfs). Hitta inget.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-12
Zigge
Östra Ringarp
Promenad längs gamla väg 24 från f.d. Barpes till kommungränsen för att mäta in gulkämparna. De finns hela vägen på den södra sidan och ett flertal även på den norra. Dessutom noterades bland annat spenslig ullört, duvvicker, hårdsvingel, mjölon och gul fetknopp. Morkullan drog över med jämna mellanrum och i ett skogsdike alldeles intill vägen skrämdes tre krickor upp. Också en påse kantareller.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-16
Kurt Arne i Sönder Össjö
Sönderössjö, Skånes Fagerhult
Tranparet i Sönder Össjö mist sina ungar, tyvärr i år också. Kan det var räv som varit
framme, då de är ett lättfångat byte när de inte kan flyga.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-17
Marita o Frida
Jälla
Har sett tranparet på håll flera gånger men idag väldigt närma huset. Tyvärr inga ungar.
Tofsviporna som syntes i våras har jag inte sett på mycket länge. Vi har även räv här så
vem vet den har kanske varit framme.

Datum: 2011-07-18
Namn: Lennart
Text: Då kan jag haka på i transkådandet. I tisdags fanns tranparet i Västra Flinka med sin unge
i surhålan framför f.d. Nils Nilssons.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-18
Zigge
Skåneporten
Gulkämpar finns även i refugen (jättetuva!) mot väg 24 och även österut längs vägen. Den
är tydligen på stark spridning.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-18
Zigge
Väg 24 Skåneporten/kommungränsen
Gulkämpar finns i stort sett hela vägen. Dessutom fältmalört på två ställen, armeniskt
björnbär, småsporre och rosendunört.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-19
Jörgen, Janne
Ramnekärr, Tockarp, Ingeborrarp
Fjärilar stod på agendan denna vackra dag. Med Jörgens solida fjärilskunskaper och medhavda håv kunde bl a följande konstateras: Ramnekärrs mestadels ogödslade gräsmarker
kartfjäril, lukt- och kamgräsfjäril, mindre tåtelsmygare, storfläckig(!), ängs-, älggräs-,
brunfläckig pärlemorfjäril, vitfläckig- och mindre guldvinge, liten bastardsvärmare. Tockarps kattfotlokal: vinbärsfuks, kartfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril
m.fl. Ingeborrarp: slåttergräsfjäril, älggräspärlemorfjäril, ängssmygare, allmän bastardsvärmare, liten bastardsvärmare m.fl.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-20
Janne, Jörgen
Fjärilsrundan
Glömde nämna något om blommande växter i samband med fjärilstittandet igår. Mycket
börjar ju ha blommat över, men visst drar åker- och ängsvädd, tistlar, klöver till sig fjärilarnas intresse! Och nere i Ingeborrarp, vid stigen till kyrkoruinen, fanns ovanligt mycket
blommande rödklint. Även vid det breda området mellan stengärde och gräsklippt mark
mot skvattemöllan till fanns både fjärilar och blomsteruppsättningar. Backstugans kryddträdgård är till synes något oskött denna sommar. Ute på gräsmarken intill fanns mindre
inslag med jordtistlar i blom. Området där linderödssvin gick för ett antal år sen nu helt
gräsbeväxt. Dock utan celebriteter från växtvärlden.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-20
Janne, Jörgen
Ramnekärr
Ett bivråkpar och en snirklande glada sågs, hördes i Ramnekärr igår, den 19 juli. Och ett
tranpar lyfte och flög mot söder.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-20
Janne, Jörgen (igen)
Ingeborrarp
Vad minnet är selektivt, fragmentariskt, hoppande. Borde förstås också ha nämnt de nyligen blommande två krussilje- (krusfrö)plantorna som sågs igår utmed stigen mot Rya
kyrkoruin. Arten har ju försvunnit sen ett antal år från växtplatsen inne i Pinnå-reservatet.
Den gynnades så länge vi lieslog Holmasidden. Men som sagt här i Ingeborrarp växte ett
par ex.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-21
ÖN-exkursion (Marita)
Ekholm, Grytåsa, Flinka
Vi var 8 st som samlades på Netto denna mulna onsdagskväll med våra cyklar.Turen gick
mot Ekholm och genom Bengt Johanssons gård. Vi stannade till vid en beteshage med
vattensamling. Där såg vi skogssnäppa och gräsand. Bitterpilört, brunskära och veksäv
växte där. Sen trampade vi vidare genom skogen mot Grytåsa. Vid nästa stopp fick vi se
något spännande. Lysmossa i en gammal mörk potatiskällare. Vi kollade till röd gladans
bo invid E4 vid Grytåsa Ridcenter. Där växte även pricknattljus, gulsporre och mörkt
kungsljus. Fikade i strövområdet. Sen vidare mot Sjöbygget, Västra Flinka, Ö. Flinka.
Funderade på om den nygjorda dammen i Flinka kommer att bli en tillgång för växt och
djurriket längre fram i tiden. Vi stannade vid Vedbyvägen och insåg att strandlummern
håller på att försvinna. Turen blev 17 km och vi tackar Lennart för en trevligt upplagd
runda.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-21
Marita och Frida
Jälla
Vi hittade en Sälgskimmerfjäril tyvärr är den inte med oss längre därför var den lättare att
identifiera.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-21
Janne
Spångabygget
Fick telefonsamtal från Sven Erlandsson boende i Lerberget. Han och en kamrat (Bryngelsson) ville se myrlilja, sett att den skulle växa på vår äng i Spångabygget. Vi sammanstrålade, åkte upp. Myrliljan har klart börjat blomma över - men dock. Sileshår, blad av
tätört, granspira. Gräsullsstrån. Till professionen var de äldre veterinär resp apotekare.
Snart är det slåtterdags!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-22
Björn
Värsjön
Kollade sjön från de bägge kända obsställena, Sjöholma och Osbäcken. Hade minst 8 fisktärnor där 2 av paren hade vars en unge. När det gäller storlom var där en stund 11 gamla
fåglar i grupp, kanske ytterligare någon fågel. Sedan har det faktiskt kläckts en unge i år,

en gammal fågel sågs med en liten unge utanför Osbäcken. Antingen är det en unge som
kläckts efter omläggning, eller bara en sen häckning. Jag tyckte den var ovanligt liten för
att vara i slutet på juli. Undra också om inte gjusarna avbrutit sin häckning, inga syntes
idag. Storskrake, 2 honfärgade sovandes på en sten, eller kanske ungar, jag vet ej säkert.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-22
Lennart
G:a Hallandsvägen
Har haft 5 talgoxungar i holk tills igår, då de blev matade. I morse var holken tom och det
var väl inte så muntert väder att börja sina flygövningar i. Så betittade har väl sällan fågelungar blivit, för 7 av våra barnbarn har fått titta ner i redet flera gånger. Kanske man
har sått ett litet skådarfrö i deras person?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-23
Janne
Lärkesholm
På tal om fågelläten. En korsnäbb låtade och flög runt i Lärkesholmsområdet. Hört enstaka, mest enstaka, under senaste månaderna. Igår hördes en snäppa från sjön till, flög runt
en del. Tyckte nog det var en grönbena, men hördes nästan för starkt, för bra. Läten fascinerar, kanske förbryllar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-23
Björn
Västra Ringarp
På tal om mindre korsnäbb, den sista månaden har upp emot 10 ex haft sitt tillhåll i granskogen mot Havabygget till. De har även gjort sina lovar över mitt hemman. Det rör sig
väl om en eller ett par kullar kläckta i våras. På tal om andrakullar så håller ett svartmespar på med den sista veckans matning.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-24
Janne
Hjälmsjöborg
Bara en rolig obs. Skulle iväg att spela tennis, kom förbi borgen, Hjelmes gamla. Då
kommer en samling snabbfåglar i märklig skytteltrafik fram och åter och till höger och
vänster, tätt över marken, gräsremsorna, ca ½ ‒ 1 meter ovanför. Jag blev nästan yr i huvudet av att bara se dem. Kan nog varit mellan 20-30 snabbfåglar. Vad det var för art?
Fångande fluggott på så låg sniffhöjd? Jo, visst var det ladusvalor, nog allihopa. PS ‒ de
klarade gira förbi bilen på alla möjliga håll, om du trodde nåt annat - DS

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-25
Lennart
Nya industriområdet
Cyklade på fm. förbi det nygrävda industriområdet vid f.d. vägverket. På den långa slänten sprang 4 mindre strandpipare uppåt när jag närmade mig. Utan kikare bedömde jag att
det var 1 adult och 3 ungar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-27
Björn
Harbäckshult
Göran Persson i Harbäckshult ringde mig igår och berättade lite om rörhönorna han hade i
sin damm utanför sitt hemman. De hade nu fullt upp med att mata ungarna i sin andra kull

för året. De var inte samlade runt föräldrarna som är fallet hos de flesta änder, utan simmade lite var för sig i dammen i väntan på att få en matbit från någon av föräldrarna. Idag,
den 27:e, hade jag en huggorm nere i Eket. Den första av arten på flera år!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-28
Christer Sandén, Janne Johansson
Östra Småland
Tre dagar i Småland. Bra väder, olika begivenheter. Mest uppehöll vi oss i Oskarshamntrakten. På agendan stod i huvudsak växter och fint kulturlandskap. Plus några 1200-tals
kyrkor öster Kalmar. En fin urskog (Vitthults) betittades. På delar av den stora rullstensåsen utanför Virserum gick vi på många typiska resp. ”otypiska” skogsväxter i tallskogen: gullviva, slåttergubbe, vippärt, stor blåklocka, trollsmultron, spenört, darrgräs,
spindelört, knärot, pyrolor, kantareller mm Den reklamberikade Bråbygden besöktes under gårdagen, speciellt Krokshult och Ivar Anderssons mycket säregna”1800-tals” gård.
Rofylld vistelse. Stensjö by, Vitterhetsakademiens oskiftade reservatsgård, fick också besök. Liksom konstnärsbyn Pataholm vid östersjön och godset Stensrums ekdominerade alléer. Idag hade vi lite småregn när sprickdalen, ravinen och bergsbranterna vid More kastell nedklevs. Vackra stensötor, gaffelbräken, svartbräken, hällebräken. Längs vägen mot
Fågelfors fanns mycket tjusiga vägkanter med mängder av väddklint (och vanlig rödklint).
Strimsporren fanns i mängder. Hemresan gick över Åsnen, vi körde sydlig väg ”rakt genom” den stora sjön, över Sirkön, Urshult, Älmhult och besök vid kulturreservatet i Linnés Råshult.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-31
Björn
Östra Flinka
Jag har nu döpt dammen i Svalan, den nygrävda, till Krohns damm. Varför? Jo, det är
inget att ta fel på, det finns fler våta partier i området, och familjen Krohn bodde tidigare
på gården dit marken tillhör. Idag där en drillsnäppa, två mindre strandpipare varav en
juv., 18 rastande tofsvipor varav 7 juv. Mycket hussvalor över dammen, säkert minst 30
ex, något färre ladusvalor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-07-31
Marita Jönsson
Jälla
Igår hade vi en räv i garaget den ville åt kattmaten. Jag jagade ut den. Idag var den tillbaks
men då död. Usch vad den såg ut. Full med skabb. Tänk vad detta djur har lidit.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-01
Janne
Östra Ringarp
Stilla, fantastiskt vacker morgon. Skiftet juli – augusti. Frukost på verandan vid åttatiden.
Ljud från motorvägen, från en motorsåg eller trimmer från andra sidan sjön. Fågellätena,
då? Jo, en ensam spröd lövsångarstrof, halvhjärtad. Nerifrån björklövet. Hörs bara en
gång. Sriiande läten från flygga ungfåglar av obestämt slag. En kort stund tränger några
svartmesstrofer igenom. En kråka låter. Ljudande korsnäbbar flyger förbi. En nötväcka
tvittar intensivt. Nedifrån sjön hörs som vanligt de tiggande lätena från skäggdoppingungar. En domherre flöjtar till, meskvitter granngårds. En fullvuxen rödhakeunge. Det är väl
bara att acceptera. Fågelsångartiden är sen ett bra tag på avskrivning. Det är länge sen det
var maj månad. Nu är ljudkulisserna av annat slag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-02
Janne
Hjälmsjön
En vadare drog över sjön denna förmiddag, det var en gluttsnäppa. Lätet är ju ganska likt
rödbenans. Den drog bort mot samhället Hjälmsjö till.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-02
Nils Rosenlund (gm JJ
Nissakäll
Den vackra makaonfjärilen visade sig denna dag under en tid i Nissakäll.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-02
Janne
Östra Ringarp, Hjälmsjön
Bara någon ny kommentar, kring fågelläten. Drillsnäppeläten hörs än. i olika omfattning. I
kvällningen denna stilla afton knäppte rödhakar (vuxna ungar?) livligt en kortare stund
och en knapp kvart sjöng en koltrast från andra sidan sjön. Annars fågeltyst.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-03
Björn
Krohns damm
Den 2 augusti. Mindre strandpipare, två vuxna fåglar med 3 ungar som sprang i vattenlinjen. På nyslagna fältet, gamla storspovlokalen, 13 tofsvipor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-03
Inger Åberg och dottern Anna Granath
Hjälmsjön
För ca 1 månad sen fick vi uppleva något säreget. Intill vårt hus, helt nära Hjälmsjön, kom
en fiskgjuse och dök på en stor fisk intill vår brygga. Den orkade nätt och jämnt lyfta med
den, men damp sen åter ner i vattnet flera gånger. Efter ett tag kom ekipaget att utkämpa
sin hårda kamp inne i ”Hectorsviken”. Flertalet gånger kom fiskgjusen att dras helt under
vattnet en förhållandevis lång tid. Men kom upp igen. Vi undrade smått förfärade hur detta skulle gå. Men när en tid gått började fisk och gjuse att röra sig ganska påtagligt i riktning mot Abborragrundet. Ibland var gjusen helt under, ibland syntes bara gjusens huvud,
ibland mer. Båtar kom ganska nära - dock till synes utan att lägga märke till denna kamp
på liv och död. Via kikare följde vi dock händelsen som från första parkett. Envigen varade nog bortåt en halvtimme. Och till slut fick vi se gjusen kunna lyfta över vattenlinjen.
Utan fisk, men räddad från en neslig drunkningsdöd! Detta är något vi knappast glömmer
i brådrasket. (Detta är återberättat genom JJ, som idag fick en livlig redogörelse för den
säregna händelsen)

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-04
ÖN-slåtter (JJ)
Spångabygget
En gedigen slåtterinsats på ängen i Spångabygget gjordes denna kväll av sju män och
kvinnor: Johnny, Sigvard, Marita, Bengt, Eva, Janne och Jörgen. Flera traditionella lieförare hade tyvärr fått lämna återbud. Med gott handlag och gott humör avslogs större delen
av ängen. En oftast svårslagen, knepig äng att slå. äpplepaj och grädde intogs vid 19.20tiden. Kaffe eller saft, öl. Gemytlighet, skratt, avkoppling mitt i allt arbetet. På en något
savande al i ängen sågs tidigare under dagen en sorgmantel och två vackra amiraler. Den
ena av de sistnämnda satt kvar på trädet in i kvällningen. Slutligen ett extra tack till ”ny-

börjarna” Marita och Sigvard! Maritas snabba avancemang i liesvingarkonsten imponerade. För alla hugade ges en ny slåtterchans tisdagen den 16 augusti, kl 18.00 nere i Ramnekärr.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-05
Janne
Spångabygget
En kortare vistelse vid ängen i Spångabygget. Stilla, nedslaget (gräset alltså). En kråka
kraxa till, flera rödhakar svarade misstroget med högfrekventa, sugande varningar. Några
stjärtmesar höll till i ängens förlängning. En kartfjäril flaxa. Inga amiraler på alträdet.

Datum: 2011-08-08
Namn: Birgit & Pär
Text: Ett bålgetingbo i en vanlig fågelholk har vi på tomten! De är närstuderade med tuben och
där finns rött vid sidan, bakom huvudet. De är mycket lugna och fina grannar. Bryr sig
inte alls om vi sitter och äter två tre meter därifrån. Boet är dock redan fullt kan man se.
Spännande att se vad som sker.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-08
Henrik Johansen (gm Zigge)
Mörtstigen
Två(!) kungsfiskare flög in i fönstret igår. Lätt hjärnskakning. Men kvicknade till efter ett
tag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-09
Janne
Östra Ringarp
Bara en notering om att ringduvan hoar en del ännu. Häckar väl flera gånger.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-09
Björn
Grytåsa
Gick i Möllers skog en stund och hittade en kambräkenplanta mitt i det betade partiet. Ny
lokal kanske?

Datum: 2011-08-11 20:47
Namn: ÖN efterslåtterarbete (JJ)
Ort:

Spångabygget

Text:

Regntung eftermiddag. Men vi var fem-sex personer som bort mot kvällstimmarna trotsade blötheten och såg till att vildhöstnadsängen i Spångabygget blev fri från halvtorkat
gräs, starr. Frida, Marita, Bo, Perry, Janne, Bengt. Två timmars räfsande, grepande, bärande. Alla drog sitt strå till stacken. Och Frida gol som en försommargök. Vår fina äng
ska nu stå sig väl till nästa års kvistrensning, fagning. Att sitta vid kanten, njuta av stillheten, vattenklövern i full blom, de brunfläckiga pärlemorfjärilarna. Roligt att hålla liv i en
säregen slåttertradition. Roligt att hålla liv i gräsull, ängs- och loppstarr.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-12
Janne
Östra Ringarp
Vacker, stilla morgon. efter gårdagens regn. Ringduvan kuttrar en kort stund, en lövsångares smekande melodi hörs ännu kortare. Apropå lövsångaren ett par citat: ”Sången är lika
tilldragande som vanligt, en rad späda och fina toner, vilka formar sig till en låt, som repeteras åter och åter med korta intervaller. (Lord Grey, Fåglar och fågelsång). Sången tystnar fram i juli, men fram i augusti börjar den ljuda igen, först trevande och osäkert, sedan
allt bättre. Det är de unga hanarna. (Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige). Fast nu i Ringarp,
detta år, har det varit tveksamt tyst merparten av den innevarande augustitiden. Förresten
så har väl lövsångaren minskat ganska påtagligt som häckfågel om man jämför med resultaten efter häckfågelinventeringarna för 25-talet år sen. Vemodig i sig är sången. Kan man
säga. Kanske än mer vemodigt nu när de sista melodistumparna hörs i sensommarens lövligheter.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-12
Björn
Lärkesholm
Gick runt sjön på torsdagen (11 aug). Tyst i skog o mark. Lite prat av nötväcka, överflygande grågäss, blåmesfamilj, en drillsnäppa vid sjön, försiktig prövosång av unga lövsångare, mycket flykt/lockläte av förbiflygande trädpiplärkor, sång av ringduva här med.
Lite om fågellivet en dag i mitten på augusti vid Lärkesholmssjön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-13
Janne
Östra Ringarp
Visst är det fler som hört lite nattliga läten från kattugglor. I natt ”klävittade” en utanför
fönstret.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-13
Viktoria, Janne
Hjälmsjön
En gluttsnäppa hördes över Hjälmsjön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-13
Birgit & Pär
Värsjön
Lunchbesök vid Värsjön. Många och aktiva storlommar såg vi. I kikaren såg vi totalt 11 st
samlade. De var väldigt aktiva med att dansa runt varandra och doppade/tvättande sig. En
hade vi intill oss, 20-30 meter ut, då den började med sitt knarrande och hoande läte. Verkade totalt orädd för oss. Härliga naturupplevelser vi inte väntat oss så mitt på dagen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-14
Zigge
Örkelljunga
Sommaren sjunger på sista versen. I går hade jag en liten flock med lövsångare i trädgården. Och ännu hörs tornseglarna skria och ute vid Åsbohus patrullerar en ensam backsvala.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-14
Eva, Janne
Halland
Tyckte det var dags för årets besök uppe i Mästocka, norr om Knäred. Där finns ju den
bevarade, skötta ljungheden, utmarksbetet. I år hade man bränt ljungen i ett stort område
åt söder till, mot sjön. Herefordaktiga djur (plus någon rödkulla, kanske) gick och småbeta. Ängspiplärkor låtade lätt. Många slåttergubberosetter. Omblommande hårginstgrenar,
blodrot, mjölon, ängsvädd mm. Och så mycket ljungblom och bisurr, förstås. Besökte
även Flammafallet, nära Egernahult, ca 6-7 km österut, vid Krokån. Pampigt fall, ack så
brunt av all mosshumus! En sorgmantel visade upp sig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-14
Björn
Värsjön
Liten koll av vår fina sjö. Fiskgjusen flög över sjön, men årets häckning är säkert avbruten
av någon anledning. Upptäckte också att ännu ett av sjöns lompar hade lyckats få ut en
unge. Sedan tidigare har ett par sin unge utanför Osbäcken och den ungen sågs senare på
min tur. Paret jag hittade idag med en unge höll till utanför Linhultet. Måsar, trutar och
tärnor ser ut att ha lämnat sjön för denna säsongen, inte ett enda ex idag. Rastande på den
lilla, lilla ön, som består av i stort sett en al, en mindre vassrugge och lite stenar, sittandes
på nämnda stenar, 4 gluttsnäppor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-14
Björn
Flygplatsen Skånes Fagerhult
Fred 12 aug. En gulärla, en sånglärka bl. a.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-16
Janne
Östra Ringarp
Fjärilarna är ofta närvarande när solen är framme. nu på sensommaren. I söndags sågs
bortåt 25-30 nässelfjärilar i trädgården borta vid gården. Satt ofta på blommande astrar, på
ännu blommande kungsmynta. Någon amiral. Uppe vid stugan finns bara sparsmakat med
trädgårdsblommor, dock en del nässelfjärilar, någon amiral någon tid. Trollsländor patrullerar över gräsmattan, nedifrån sjön gnälltjatar fortfarande någon enstaka skäggdoppingunge. Uppe vid stugan är det mest undertecknad som gnälltjatar. Korsnäbbar här och där.
Familjeflock på 10-tal bort över gården. Inte lyckats höra någon bändelkorsnäbb.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-16
ÖN-slåtter
Ramnekärr
Sju slåttermän klarade på ca 70 minuter av att slå hårdvallen i Ramnekärr. Nestorn Bo,
Lars och Evy, Bengt, Eva, Janne och ängsägaren Christer. Allt gick med ett behagsamt
schvung. Kan man säga. Och Bentes mackor med kaffe intogs med ett annat efterkommande schvung. Kan man säga.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-17
Janne, Eva
Östra Ringarp
Strax innan midnatt. Märkliga dunsar vid det glest öppna nattfönstret, flertal. Ett mindre,
högre upp beläget väggfönster på 90-gradersväggen intill står halvöppen. Ljuset tänds. Jo,

en fladdermus flyger uppe i takhöjd. Se, där en till. Kusligt, pampigt! Fönster, lilla altandörren ställs på vid gavel. De ganska stora fladdermössen fladdrar på värre. Släcker ljuset.
Efter nån halvminut eller mer försvinner de ut. Nattmörkerhittarna. Ingen konst, för dem!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-18
Janne
Spinneriet
En dryg timmes middagsvistelse i Spinneriet, uppe i Spång, utmed Pinnån. Härligt, ganska vattenrikt. Där jag satt intill åns forsande parti (fika förstås) dånade det så det var svårt
höra nåt fågelläte. Efter nån halvtimme skar en del kontaktläten genom forsljudet, ett antal
småfåglar drog fram i lövkronorna, mest alar, något björk, ask (tyvärr hel del döda, döende). Jag lyckades identifiera entita, talgoxe, troligen lövsångare. En bit bort hördes nötväcka, gärdsmyg varna. Humleblomsterbladen står friska, överlever väl till våren. Safsaplantan finns ju endast i ental.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-19
Nils Rosenlund (gm JJ)
Nissakäll
För någon tid sen hade en sträckande svartsnäppa gått ner och rastat i en damm vid den
lilla gården i Nissakäll.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-20
Janne
Östra Ringarp
Morgonvandring upp till åkrarna och motorvägen, ner till Lasapellas och sjön. Småblåsigt. Ganska fågeltyst. I höjd med gamla hägerbacken fanns förr en timmerfin granskog
med några hägerhäckningar under 1960-talet (2-3 bon). Avverkning, storm, barkborre
hjälptes åt att avverka granet. I kanten av detsamma höll denna morgon ett 20‒30-tal korsnäbbar till i några kvarblivna toppar. Kort sångstump ett tag. På det ”oregerliga” hygget
växer en del planterad tall, mycket spirande självsådd björk. Ekplanteringen sköter, skötte
jag nog inte så bra.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-20
Eva, Janne
Ringarp
Bara en liten notering. Vi hörde idag ganska småflitigt sjungande svartmesar på två olika
håll i skogen. Tycker de bara”det är roligt”? Eller är det fortfarande någon, några kullar på
gång.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-20
Björn
Ringåsen
Svartmes sjöng lite här idag också, nog bara ”övning” inför kommande säsonger. En forsärla drog förbi här idag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-21
Insekternas dag (JJ)
Lärkeröd
Denna mycket stilla, vackra augustisöndag var vi 12 vuxna och två barn som guidades in i
trollsländornas förtrollande värld av Patric Carlsson och hans vän Nikolaj Winther Johansen. Vi började vid några dammar i den gamla grustäkten i Lärkeröd. En journalist och en

fotograf från HD var också på plats. Man måste säga att vi var lyckligt lottade med ett så
pass fint väder. Bland de arter vi såg flygandes, sittandes, äggläggandes var de tre ängstrollsländorna tegelröd-, svart- och blodröd-. Några än mer kraftigt byggda flygare var
brun mosaikslända och höstmosaikslända, medan istället sjöflicksländan och den allmänna smaragdficksländan utmärkte sig med sin smala smäckerhet. Patric nämnde att man
kunnat betitta och håva in mer än dubbelt så många arter om man kommit en månad tidigare. Några vackra gamla fiskdammar avslutade vår fyratimmars exkursion. I fågelväg
njöt vi av lärkfalkars uppvisning, en förbiflygande bivråk. Och några sjungande svartmesar. Och så fick Zigge visa oss en riklig lokal med rejält tilltagna vildrisbestånd intill en av
fiskdammarna! Vad vassa stjälkarna är om man drar på ”fel håll”. Avslutningsvis hämtade
vi hem en korg kantareller och några nyligen uppkomna ”trattisar”.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-23
Nils Rosenlund (gm JJ)
Nissakäll
Dagen efter jag träffat Rosenlund nere i Nissakäll fick han se två vackra hanar och två
Honor av bändelkorsnäbb sittande i träd nära gården. Det var alltså den 18 augusti!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-24
Pålssons, Nils Rosenlund, Zigge, Janne
Wallins skog
En liten vandring i Wallins skog vid Almliden tillsammans med den 25-årige nye ägaren
Johannes Pålsson och hans ett år yngre bror. Tidigare har ju större delen av det äldre, nästan rena granbeståndet avverkats. Diskuterade och besåg mest det som kan kallas själva
arboretumet. Här finns ju mäktiga, grova douglasgranar, kustgranar av en höjd på i alla
fall 40 meter. Här finns udda lövträd av lite olika slag. Zigge har tagit fram och digitaliserat en gammal karta med de olika trädslagen. Men det återstår nog en hel del jobb för att
få fram rätt namnskyltar för samtliga förekommande träd. Var står vem? Intresserad ägare
som dock även vill ha inkomster från sitt inköp. Helt förståeligt. Örkelljunga kommun var
som bekant inte intresserad av att bli den nye ägaren.

Datum: 2011-08-24
Namn: Lennart
Text: Var och plockade lingon på det halländska naturreservatet och hela tiden drog det förbi
flockar med mindre korsnäbb, säkert minst 200. Bland dem kunde jag identifiera 2 ex
bändelkorsnäbb och särskilt den ena med tre olika läten, som Lars Jonsson beskriver i sin
bok.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-25
Janne
Ringarp
Glömde skriva in igår en stor flock korsnäbbar borta vid gården. Uppehöll sig kring lärkbeståndet där. Jag hörde bara läten från mindre korsnäbbar, men visst kan där varit bändel
inblandat. Hade ingen kikare. Nu på morgonen några höstliga svartmesläten, några slingriga lövsångarmelodier. Det var väl igår en ringduva tutade på.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-25
Björn
Järingsholm
En sorgmantel vid en mindre väg i Järingsholm igår. Idag, en förbiflygande bivråk här på
Ekorrstigen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-27
Janne
Hjälmsjön, Spinneriet
En sen rapport från onsdagen den 24/8. En lärkfalk hördes ett par gånger från sjöhållet till
(Hjälmsjön) vid middagstid. Såg den aldrig. Gick sen tillsammans med Peter (Hector) upp
till Spinneriets säregna natur. Satt vid den forsande åfåran. Lite snålt med fåglar som uppenbara sig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-27
LRF-vandring (JJ)
Pinnå-reservatet
åter en notering om händelse för några dagar sen. LRF har en del medlemssammankomster och hade undrat om de inte kunde få en guidning vid Pinnån. I onsdagskväll, den 24
augusti, samlades därför ett 50-tal LRF-are vid Landisbanan. Merparten hade aldrig besökt området tidigare. Jag tror man efteråt tyckte det var värt satsningen att avsätta sin tid
för denna denna vandringskväll. Men jag gav dem rådet att gå dit ensamma eller några
stycken i taget under bästa vårtid, försommartid nästa år. Upplevelsen är då än starkare!
Till sist blev det korvgrillning.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-27
Eva, (Janne)
Hjälmsjön
Vid middagstid syntes en skruv med 35-talet vråkar i det molniga vädret. Vråkarna sökte
hitta uppvindar, men det var väl inte så lätt. Efter ett tag drog man sig söderöver, sydväst.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-27
Patric
Lillgården, Harbäckshult
Väldig fart på fågelsträcket. Bivråk 79 ex (Evas och Jannes vråkar garanterat bivråkar de
med), sparvhök 11 ex, fiskgjuse 3 ex, tornfalk 2 ex, glada 1 ex. Tusentals svalor och några
tiotal tornseglare. Bland rastarna märktes forsärla, gulärla, trädpiplärka och buskskvätta.
Korsnäbbar hörs hela tiden. Enstaka bestämda till mindre.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-27
Lennart
Flinka, Grytåsa
Då var det nog bl. a. bivråk jag också såg vid Ekholm och Västra Flinka. Och 100-tal ladusvalor vid Grytåsa, där även en blå kärrhökshona sträckte åt söder.

Datum: 2011-08-27
Namn: Björn
Text: Ursäkta Lennart, men NOG en bivråk!!
Datum: 2011-08-27
Namn: Patric
Text: Alla vråkar idag bivråkar, inga ormvråkar på sträck, bara stationära. Blå kärrhök tidigt?
Inga obsar i Falsterbo ännu. Kanske en ängshök? Idag bara 12 bivråkar i Falsterbos
sträcksiffror. Mina, Evas och Jannes säkert gått ut vid Domsten eller någon annanstans.
De flesta hade västlig sträckriktning.

Datum: 2011-08-28 12:35
Namn: Tony
Text: En kort rapport från Puggehattens exkursion i Örkelljunga 30 juli. Pinnån : Nya för kommunen var gultrådig spindling, olivskräling, lilakremla, grönskål och Hymenoscyphus albidus (liten skål på askbladstjälkar), den sista klart förbisedd. Ett återfynd av trollhand på
bindvide där den tidigare har funnits. Vid Lillsjön: Röd ekkremla och slemsvamparna
glansgryn och gul ullklubba (båda förbisedda). På båda lokalerna fanns också slemhorn,
även det en vanlig men förbisedd slemsvamp. Totalt hittades 112 arter, ganska bra för att
vara så tidigt på svampsäsongen.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-28
Nicklas W genom John Olandersson
Örkelljunga
Pratade fåglar med Niklas Welander på väg till orientering, han bor i Ljungaskog, under
en promenad en dag i maj/juni, förbi en damm var där ett tranpar som häckade, där var 3
ungar i boet, som var byggt i ett vassområde i dammen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-29
Björn
Flygplatsen Skånes Fagerhult
Två gulärlor, ca 30 sädesärlor, 2 sånglärkor, en trädpiplärka, 50 ladusvalor, 10 hussvalor,
2 stenskvättor, 16 dubbeltrastar. En sparvhök i Sk Fagerhult.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-30
Janne
Woodlands cafeteria
Ikväll var det samråd kring Woodlands CC:s framtagna detaljplan för den gamla golfbanan plus vissa utvidgningar. En kort presentation inledde, lite tafatt. Synpunkter och kritik
framfördes från olika håll, bl a från kyrkan i Rya, från ägarna av Rya gård och av Örkelljungabygdens Natur och Hjälmsjön - Pinnåns FVO (fiskevårdsområdesföreningen). I de
sistnämnda fallen förde Zigge och undertecknad ordet. Summa summarum var MKB:n
(miljökonsekvensutredningen) behäftad med åtskilliga svagheter! Zigge lyfte fram ett flertal. Själv uttryckte jag min förvåning över att man överhuvud lägger fram en plan med ett
50-tal hus, vilka till väsentliga delar ska vara belägna vid infarten till hembygdsgården
och nära Rya kyrkoruin. Var inte det hela ett skämt. Undrade jag. Men det var det inte.
Alla som har synpunkter på kommunens ”förvaltning” av detta fina natur- och kulturområde ska skriftligen inkomma med dessa till Örkelljunga kommun senast den 16 september! Man brukar säga att vissa kvarnar mal långsamt. I detta fall ska det nog bli snabbmalet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-31
Björn
Västra Ringarp
I måndags den 29 aug, 2 bändelkorsnäbbar tillsammans med en flock med mindre korsnäbbar. Mellan Ringåsen och Havabygget.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-08-31
Wallins skog träff
Wallins skog
Denna förmiddag tillbringades ett par timmar i Wallins skog, mest i den arboretumlika
delen. Det var Henrik Sjöman och Allan Gunnarsson från Alnarp som gav sin inspiration,

sin kunskap vidare till oss som delvis redan känner området. Vi får se om vi kan hitta ett”
koncept” för att hålla fram och bevara och förstärka områdets säregenhet. För Alnarparna
var klart fascinerade av den kvarvarande skogsdelen.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-01
Janne
Cykeltur i trakten
Skönt cykelväder. Visst var det en svartmes som sjöng i september månads första dag. På
ett annat håll en svag lövsångardrill. Svalor sågs på sina håll, oftast ladusvalor i olika generationer. Intill djurhållande betesmark. Nere i Flinka sågs en stenskvätta vid Flinkatorpet, en buskskvätta mer mot gamla affären. Avslutningsvis måste även jag ha fått höra
några bändelkorsnäbbar. Uppe vid de egna åkrarna. Men var efter hörsägen så att säga.
Hade ingen kikare. Jo, nära Bruket finns alltid ett gäng pilfinkar vid det blå, lummiga huset intill Smålandsvägen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-03
Björn
Västra Ringarp
En morgonrunda med hunden i området ovan Ringåsen. även här sjöng svartmesen riktigt
ordentligt, ett par talltitor, smattrande gärdsmyg, lövsångarlock. En hel del mindra korsnäbbar, nog minst 20 och däribland minst 2 bändelkorsnäbbar. Fortfarande en del trädpip
på sträck, järnsparvslock.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-06
Lennart
G:a Hallandsvägen
Många korsnäbbar på flykt idag och någon bändelkorsnäbb också. Vid lunchtid hördes ett
tydligt djeeeep-läte och då satt en bändelkorsnäbb i en grantopp på granntomten. Jag hann
få en titt med kikaren innan den flög vidare. På morgonkvisten tog jag Flinka / Grytåsarundan och 12 tofsvipor rastade vid Ringbo gård, tranparet med unge fortfarande vid f d
Nils Nilssons i Västra Flinka, sädesärlor, buskskvätta, svalor, entita, större hackspett. Var
förra veckan i Åhus och besökte bl. a. utemuséet ”Pulken” där 300-400 tranor rastade,
samt vid obsplatsen ”Korran” och såg en stripgås.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-08
Björn
Slättsjö
Hittade en blomkålssvamp i Slättsjö den gångna helgen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-09
Björn
Värsjön
Plockade min blomkålssvamp idag och gjorde efteråt en snabb koll av Värsjön. Inte
mycket, 4 storlommar sågs, 2 honfärgade storskrakar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-11
Eva, Janne
Sönderjylland
Denna stilla ringarpsmorgon möts man av svartmesens vevande sång. Ett antal timmar
tidigare hade vi hört gärdsmygen, gransångaren och några starar i en grantopp i Rudböl.
På danska sidan av gränsen mot Tyskland. En trevlig omväxlande vecka med Vadehavet

som centrum. Vi upplevde omväxlande väder, tusentals snäppor, skärfläckor, spovar.
Oerhört mäktigt att se dessa samlade och/eller utspridda prickar av vadare och gäss, änder.
I en vik av Nordsjön på tyska sidan, innanför de upplagda höga vallarna, skrämde en
havsörn upp tusentals gäss på vingarna. Nästa år får vi kanske göra en gemensam resa.
Dessutom blev det en del kulturella begivenheter i städer som Tönder, Ribe. Den av tyskarna behållna ön Sylt gästades med färja - märkliga uppsättningar av ganska nya tegelvillor beklädda med kraftigt halmtak. Nog gillade man hellre den gamla danska kulturen här
nere i Slesvig-Holsteintrakten. Växtmässigt fanns det rikligt med blommande cikoria (under resans gång), en del fibblerosetter, tistelditon, molke, styv glasört, strandrågaktigt.
Och i många vägkanter hade man planterat silverpoppelbuskar, -träd, ibland oxelvarianter.
Mer om denna innehållsrika vecka i ett kommande Alcedonummer. Förmodligen.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-12
Lennart
Hemma
Det låter lockande med resa till Vadehavet. Vi har snuddat vid det på Römö.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-14
Sven Svensson
Killhult
Hittade en blomkålssvamp mellan Killhult o Sandhult i förra veckan. Drygt 2 dm bred.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-15
Janne
Pinnå-reservatet
Satt en stund nära ån i Pinnå-reservatet. Ett gäng stjärtmesar varnade, truttade ivrigt. Blåmesliknande svirr. Annars ganska fågeltyst. Vattenståndet var högt, ingen trollhand kunde
hittas (dock som bekant återsedd av Tony i år) och den ovanliga laven på en alstam är nu
till synes nästan helt borta. Skönt cigarrväder. Dock småskurar hela tiden.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-15
Björn
Örkelljunga
Årets första (?) tranflock drog åt söder, 42 ex vid halv två över centrum. Även tidigare
idag en förbiflygande gråsiska. Även nu flockar med dragande grönsiskor i trädtoppshöjd,
tidigare i sensommar/tidig höst mest enstaka eller små grupper.

Datum: 2011-09-16
Namn: Janne
Ort:

Cykeltur i härligt väder

Text:

Cyklar denna stilla, soliga ”vårdag” ner till kommunhuset. Skall lämna yttrande om
Woodlands planer på exploatering i Ingeborrarp/Rya-området. Det är fiskevårdsområdets
skrivelse. Zigge lämnade igår ÖN:s. Tar en ny fika i Pinnåområdet. Nötväckor, mesar,
vattenporl hörs nedanför branten. Sitter och läser en publik skrift från ”Framtidskommittén Skåne Nordväst”. Man snuddar knappt vid naturen, inte vid vår skogsbygdsnatur i alla
fall. Tänkare är dom, de intellektuella. Cyklar vidare. Är det inte en svag svarthättetrudelutt som hörs. Blir inte klok. Upprepas inte. Talgoxe sjunger, gransångare, svartmes. Kan
väl inte låta bli. Småsånger framlockas av vårkänslan denna fredagsförmiddag! Eller av

den fina höstdagen på ingång. Efter många halvtaskiga dagar. Vid Bengts gård, vid
Hjälmsjöns vassar suger sävsparven. Och på grusvägen hem skrämmer min framfart upp
bofinkar, nån enstaka korsnäbb, ringduva och kråkan kraxar mig till slut välkommen till
stugknuten.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-16
Zigge
Örkelljunga
I stenhögarna på industriområdet finns stenskvättsparet kvar. Nu med åtminstone en nästan fullvuxen unge.

Datum: 2011-09-16
Namn: Birgit & Pär
Text: Ett gäng på cirka femton tranor passerade Ekholmsvägen vid halv två tiden.
Datum: 2011-09-16
Namn: Eva
Text: Cirka tio sångsvanar flög västerut över Hjälmsjön vid sjutiden i morse.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-17
Björn
Västra Ringarp
även idag bändelkorsnäbb här på Ringåsen, minst 1 ex. En förbiflygande forsärla i förmiddags.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-17
ÖN-exkursion (Pär)
Kristianstad vattenrike
Kristianstad vattenrike stod idag på agendan. Elva deltagare fick höra Jan Svensson berätta om det som idag är klassat som ett av Sveriges fyra biosfärområde, vilket innebär att
vissa kriterier skall uppfyllas enligt Unescoprogrammet med fokus på kulturlandskapet
och en hållbar utveckling. Ett besök på det relativt nyöppnade Naturum gav oss sedan ytterligare en pedagogisk möjlighet till förståelse av detta unika stycke natur som uppstått
vid och kring Helge å. Naturum är dessutom en upplevelse om man gillar säregen arkitektur. Vi fick också besöka Lillö borgruin med anor från 1300-talet och som legat i ruiner
sedan 1649. Jan öppnade upp så att vi fick titta runt inne i byggnaden, där man kan
beskåda ruinen som den kom fram vid utgrävningarna på fyrtiotalet. För den intresserade
lär det visst gå att själv låna nyckel på Naturum. Givetvis hann vi även med en kaffestund
i gröngräset, där än det ena än det andra avhandlades.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-17
Björn
Ljungaskog
Sen em. Två tornfalkar, ca 10 ängspip, järnsparv, ringduvor, gulsparvar, en flock bofinkar,
ett 30-tal ladusvalor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-18
Janne
Ringarp/Smörmyr/Flinka/Örkelljunga/Spång
En fyratimmars vistelse ute i förmiddagsnaturen, med cykeln som transportfordon.
Smörmyr och orrkojan. 40-tal korpar, 10-tal kråkor, matställe för vildsvin. Skogsvägen

från Troedstorp/Flinka ner till bröderna Nilssons. Dämme efter fd fiskdamm, kanske där
som Erik Nilsson sköt sin därefter uppstoppade kungsörn (fanns i finrummet). Var det redan på 1920-/30-talet som han gjorde så? Flinka sjö. Tyst, höstlikt. Alltfler björklöv gulnar och faller. Enstaka finkar, mesar, trastar. Vid vissa vägkanter finns ännu inslag med
enstaka blommande växter. Kan vara liten blåklocka, ängsvädd, åkervädd, rölleka, rotfibbla.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-18
Zigge
Lärkesholm
Ett par stora bestånd av krusig trumpetsvamp hittade vi längs vägen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-19
Janne
Östra Ringarp
Några sångarläten från strödda vokalister denna vackra måndag ringduva, talgoxe, svartmes, rödhake.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-20
Janne
Östra Ringarp
Bofinkflockarna på grusvägen under bokarnas kronor växer så smått i storlek. Idag sågs
även en bergfinks vita övergump. Norrlänningar på höstbesök.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-20
Lennart o Margit
Hemma
Ett gäng stjärtmesar drog genom trädgården idag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-20
Björn
Ljungaskog
Minst 3 stenskvättor o 5 buskskvättor, den 19 på em.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-22
Janne
Östra Ringarp
”Hemmaslåtter” vid lilla vägen mot postlådan. Svettigt. Och även om fågellätena är smått
väderberoende så här års, så är det roligt att följa svartmesen. Nu långt in i september
sjunger den emellanåt. ”Vad ska det tjäna till?” - undrar vi nutidsskolade biologer. Förr i
tiden bodde jag många år i Lundastaden. På hösten fanns det höstsjungande rödhakar lite
varstans. Man tror väl (fortfarande?) att det är både hanar och honor som smått höstsjunger, revirsjunger. Att hålla födorevir under icke-häckningstid. Är jag ute och reser? Haken
är mest en enstöring under dessa månader. Tror jag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-23
Lennart
Flinkarundan
Trampade stora Flinkarundan motsols och konstaterade gott om ängspiplärkor idag. Hade
också tornfalk både i Västra och östra Flinka. 30-tal sädesärla i Grytåsa, 2 stenskvätta och

2 ladusvala i Västra Flinka, gott om bofink, 2 ormvråk, glada, korsnäbb, 200 kajor i
Ljungaskog.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-24
Janne
runt Hjälmsjön
Kombinerad utevistelse. Köpa NST/HD på Statoil - sett på nätet att man tagit upp samrådsremisserna om byggplanerna i Rya/Ingeborrarp. Passar på att morgonvandra runt
Hjälmsjön. Var visst lockande för fåglar att röra sig, höra av sig. Milt, skönt. Hörde några
bofinkar som faktiskt småsjöng. Mer bestämt några svartmesar. Fina läten från järnsparvar, sävsparv (Bengts gård), grönsiskflock, korsnäbb, rödhakar. Kajflock vid Hjälmsjöborg. Visserligen skön vandring. Men för mycket asfalt för min smak! Tröttsamt för ben,
vader, hålfötter.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-25
Björn
Flygplatsen Skånes Fagerhult
Gick på lokalen i förmiddags när solen lyste helt fantastiskt. Bo- och några bergfinkar i
luften, grönsiskor. Sädesärlor kvar, stationära talgoxar, blåmesar, en grupp stjärtmesar.
Som brukligt vid denna tidpunkt på året lockar järnsparven lite varstans, en del ängspip,
något sug av sävsparv, ett mindre antal dubbeltrastar, ett par taltrastar, höstsång av en
gransångare, 31 grågäss i skyn åt söder.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-28
Janne
Östra Ringarp
Bofinkar med enstaka inslag av bergfinkar är väl de fåglar jag mest möter när jag bilar,
cyklar, går i hemtrakten. Ikväll gick jag en mörkerrunda upp mot motorvägen. Mest långtradare. Inga ugglor hördes.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-30
Lennart
Flinkarundan
Såå man kan njuta av cykeltur utan en mängd fågelobsar. Solen var ju mycket närvarande
idag och alltid blev det lite upplysning i skådarsinnet. 5 tofsvipor rastade vid Ringbo
gård/Krons damm. Ängspiplärka hörs lite varstans på öppna fält. Kråkfåglar är ju alltid
närvarande, däribland minst 3 nötskrika. Några ormvråkar, rödhake, finkar. 1 gråhäger
drog förbi hemmavid på em.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-09-30
Zigge
Flinka
En blomkålssvamp på en stubbe vid vägen till Kjells ängar. Den kan beskådas på svamputställningen i morgon lördag!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-01
Björn
Ekholm
Bändelkorsnäbb, minst 3 ex tillsammans med mindre korsnäbbar i äldre granskog.

Datum: 2011-10-02
Namn: Birgit & Pär
Text: Ett femtiotal tranor drar sig söderut, de flög över Örkelljunga och Ringåsen för en kvart
sedan. Riktningen pekar så tydligt på att säsongen här i kalla Norden är över.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-02
Janne
Hanö, Blekinge
Var under helgen på den idylliska, säregna ön Hanö. Tillsammans med tvenne vänner från
Lund. Vi ägnade dagarna år att förströ våra själar, att skriva vad som låg på hjärtat, bese
naturen, fotografera. Här finns fina, stora avenboksbestånd, modell buketter. Här finns en
hel del lindträd i kant mot vattnet. I de få husens trädgårdar blommade sensommarväxter
på ett intagande sätt. Dovhjortar hoppade bland klipphällarna och inne i den låga skogen.
Ett större antal sträck med vitkindade gäss, deras småmumlande läten. även skarvar, skrakar. Och på lördagen flera tranplogar. Ibland var dimman tät, ibland mycket tät. Sånglärkor, piplärkor, grönsiskor. Vi besökte den engelska kyrkogården, minne från tidigt 1800tal. Trevligt vandrarhem med trevlig föreståndarinna. Vår hemfärd gick i tätaste”tjockan”.
Det gick ingen nöd på oss. Intressanta människor från olika håll!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-02
Björn
Ringåsen
Ca 150 tranor på låg höjd åt söder kl.12.10.

Datum: 2011-10-02
Namn: Tony
Text: Dagens svamptur gick till Möllers skog, där vi traskade en del av den västra slingan. Det
fanns en hel del trattkantareller att samla för de som ville, men också en del olika ätliga
soppar. Flera roliga fynd gjordes, bl.a. hittades orange kantarell, en art som hittats på
knappt 10 platser i Skåne och endast någon enstaka gång utanför Skåne. Eva hittade dystersopp, sällsynt art med endast 1 tidigare kommunfynd, då i Sk Värsjö. Zigge hittade
lukttofsskivling, ny för kommunen och funnen drygt ett dussin gånger i landskapet. Artlistan landade på omkring 80 arter.
Datum: 2011-10-02
Namn: Tony
Text: Aj då, minnet sviker en ibland. Såg nu att jag haft lukttofskivling två gånger tidigare, vid
Pinnåområdet 2003 och Lillsjön, Lärkesholm 2007.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-03
Janne
Vuxenskolan
På väg till ett planeringsmöte med LRF, Hushållningssällskapet och Jaktvårdsdistriktet i
denna del av Skåne, hållet på Vuxenskolans lokaler, såg jag härliga kajflockar flyga i
formation, småpratandes. Mötet gällde alltså en informationskväll kring vargen som bl a
Mats Gustafsson i LRF är initiativtagare till. Man har tänkt hålla en sådan träff kring den
8 november. Jag var med som representant för ÖN. Mer information så småningom.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-05
Lennart
Flinkarundan
Också idag fanns 5 tofsvipor på betesmarken vid Ringbo Gård. Kan väl vara samma individer som förra veckan? Ringduvor och trastar i flockar liksom ängspiplärka.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-06
Janne
Östra Ringarp
Småregnigt, småblåsigt väder nu på förmiddagen. Finkflockarna växer, alltmer dominerar
bergfink. Såg en död sådan vid gamla 24:an.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-06
Björn
Örkelljunga Utbildningscentrum
Vi var 15 personer som samlats för lite undervisning/diskussion om bestämning av rovfåglar. Janne hade fixat till lite bilder o teckningar som underlag för kvällen. Alltid fastnar
det lite hos oss alla, man lär så länge man lever heter det. Fika intogs och pratet fortsatte.
Givande!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-08
Birgit & Pär
Ekholm
Ytterligare en tranflock söderut, denna gång ca 40 styck vid 12.30

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-08
Eva, Viktoria
Stensmyr, väg mot Kerstenshall
Vid svampplockning (mest älglöss) sågs två mindre tranflockar dra mot utlandet. När vi
så stoppade nära vägen mot Kerstenshall kom en plog med 100-talet vitkindade gäss.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-08
Janne (+ Flodins + Agardh)
Östra Ringarp
Trots min förkylning tvingade jag mina ben till en hemmarunda. Genast hördes tranflockar, bortåt 80-tal, dra över stugorna. även Ulf och Christina Flodin beskådade. Strax därefter sågs ett knappt tiotal ormvråkar upp mot himlen. Borta vid gården, där brorsbarnet
Tomas bor, kom så en ny vacker formation med tranor, ca 60. Enstaka vråk.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-08
Birgit & Pär
Klockgatan
Bra drag i tranorna idag, ca 40 vid 15 tiden. Det blir nog frost i natt eftersom de drar söderut så aktivt idag!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-08
Zigge
Håleryd, Örkelljunga
Vid 14.30 en stor skruv över Högkullen med 150-200 tranor som så småningom upplöstes
i mindre plogar och seglade bort åt ringåshållet. Tidigare några flockar med som mest 40
tranor över Håleryd.

Datum: 2011-10-08
Namn: Birgit & Pär
Text: Tid igen! Ett hundratal tranor denna gång. Härligt att det sker en ledig dag!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-09
Patric
Lillgården, Harbäckshult
Lördag 8/10. 10.00-16.00. Trana 1800 ex, ringduva 1000 ex, grågås 300 ex, ormvråk 100
ex, sparvhök 15 ex, duvhök 1 ex, fjällvråk 1 ex, stenfalk 1 ex, forsärla 1 ex, sånglärka 70
ex.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-09
Björn
Nabben Skanör Falsterbo
Denna härliga morgon var det fem från föreningen som gick upp vid 4-tiden för att bevittna solens uppgång nere på Nabben i Skanör/Falsterbo. Synd inte fler tog chansen då detta
blev en av mina finaste dagar här nere. Helt stilla och en härlig sol som steg upp från Östersjön. Sträcket då? Jo, mängden småfågel har varit mycket större, men artantalet var inte
alls dåligt. Bo/bergfinkar som ibland kan dominera med våg efter våg av finkar lyste nästan helt med sin frånvaro. Istället drygt 50 sena ladusvalor, en forsärla, minst 2 sädesärlor,
och hela tiden hördes steglitser i luften. Järnsparvar, ängspip, grön- och gråsiskor, sugande sävsparv. Tre fint ljudande pungmesar gjorde ett lite tafatt sträckförsök. I vattnet innanför Måkläppen låg det änder av drygt tio arter. En stjärtand, 2 bergänder, ca 30 skedänder,
gravänder m. fl. Utanför halvön på varierande avstånd sträckte enligt dagens sträckräkningar nästan 10000 ejdrar. Praktejdern som kom i en flock med 100-tals ejdrar missade
våra otränade ögon. Inte lätt att hitta! Utanför Nabben landade plötsligt också 10 mindre
sångsvanar. Under hela vår tid på udden, från lite i kl 7 till dryga kl 10, passerade flock på
flock med vitkindade gäss, både från sundet till och från Östersjöhållet. Inne i lagunen låg
det föresten 24 prutgäss. I motljuset var det lite svårt med en del vadarbestämningar, men
dryga 50 kärrsnäppor, 10 myrspovar, 2 kustpipare, några storspovar och 9 tofsvipor kunde
bestämmas. En sen rastande kentsk tärna och en häftig grej var den jorduggla som patrullerade över markerna. Sträckte gjorde även, eller försökte, många kajor, några råkor, flaxiga fega skator. Ormvråkarna och sparvhökarna kom, men lite för tidigt på dagen för några större antal ännu. Blå kärrhök 2 ex, en fjällvråk, 25 glador, en tornfalk. Ute på Ljungen
satt vi sedan en god stund, ända fram till halv två. En kungsörn gjorde tveksamma sträckförsök, återvände, vi såg den flera gånger komma tillbaka till Ljungen. Fjällvråkar i
mängd, vi hade ca 30 under tiden där, totalt sträckte det ut 242 fjällvråkar idag, glador, vi
hade upp emot 80 ex, totalt denna dag 327 ex! Även här ett par blåhökar, stationär tornfalk, ormvråkarna knappt fler än sin kusin fjällvråkarna Ringduvan sågs hela dagen,
sträcksiffrorna blev officiellt 82000 ex. Hemmavid har vi dagligen mindre korsnäbb i antal, ett ex passerade oss på Ljungen. Det var en god dag ute i fält.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-10
Tony
Trelleborg, Falsterbo
Var på inventeringshelg med Puggehatten, först vid Trelleborg, Dalköpinge ängar, och
märkligt nog (med tanke på Björns rapport) såg jag 24 prutgäss guppande vid strandkanten, orädda, jag kunde stå 25-30 m från dem. Undrar om det var samma grupp som sedan
sågs vid Nabben. Lördagen tillbringades vid Ljungen och skjutfältet i Falsterbo, först regnigt, sedan bara molnigt och väldigt mycket sträck på småfåglar som gick lågt över träden, men även en del vråk och sparvhök. Hade tyvärr ingen kikare med. Söndagen var det

fint väder och mycket rovfågel, och jag lyckades hitta det vi huvudsakligen kom till Nabben för, den sällsynta dynstinksvampen.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-10
Björn
Flygplatsen Skånes Fagerhult
En förmiddagsrunda på lokalen gav inte mycket i fågelväg. Rödvingetrast 5 ex sträckte
förbi, en taltrast, någon sträckande sånglärka, grönsiskor sträckte, korpar i fjärran. Plus då
en del mesar, rödhakar mm.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-15
Zigge
Kullaberg
Heldagsexkursion med Lunds Botaniska förening på Kullaberg. Det blev många nya lokaler som vi kan besöka till våren rasp-, blomster-, hår- och luddbjörnbär, stor- och backfryle, skogssvingel, lung- och örtlav, glansbräken, knutört, flockarun, bergjohannesört,
skogsveronika, skogslysing, klippoxel, skånskt oxbär, selleri, dansk stensöta, vildpäron,
flikros, hästtunga, ekorrsvingel, rosenlök, mattfibbla, gaffelbräken.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-16
Janne o Eva
Kullaberg
Ja, även vi var både igår, lördag, och idag söndag i trakterna av Kullaberg. övernattning i
kusinernas ”Brunnbyhem”. Härligt, solstarkt väder. Frost på morgonkröken. I lördags var
vi en tur på Mölle fälad. Sånglärkor, steglits, ängspip, starar, bläsänder, skarvar, hägrar
mm. Idag gjordes en längre vandring mellan fyren och Ransvik, fika intill Diamantklippan. Björk- och rödvingetrast, dubbeltrast, glador, ung havsörn, sparvhök, diverse småfågel. Korpar, siskor, domherrar. Fina, fast mindre blad av slåtterfibblor nära klippan. Visst
fanns en hel del blomster här som där. Men vi kunde inte botanisera som Zigge och kompani. Kunskapen räckte nog inte riktigt till. Men vad vi njöt av utsikt, väder, fikapauserna!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-17
Björn
Värsjön
Koll av sjön. Två storskarvar, 22 brunandshannar, 28 vigg, 50 storskrakar, en honf salskrake, ca 20 knipor, en skäggdopping.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-19
Lennart
Flinkarundan
Vanans makt ledde min cykling om Hjälmsjö/ Östra Flinka. Krohns damm blir mer och
mer fylld av vatten, så den är kanske färdiggrävd nu? Ny liten fågelsjö!? Björktrastflock i
Västra Flinka samt 25-tal ängspip och röd glada. Vid Flinka sjö passerade trastar i sällkap
med någon mindre art, 2 ormvråkar hördes. I Ljungaskog trastar och gulsparv och vid
Holmasjön kom en fjällvråk på fint skådaravstånd och visade upp sig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-21
Janne
Hörlinge, Hässleholms kommun
åkte, passerade två gånger Hörlinge (innan Hässleholm) per buss - med sina öppna åkrar.
Flera hundratal gäss och några hundra sångsvanar gick och betade eller enbart vilade sig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-22 15:15
Janne
Klippan, Bjuv, Ängelholm
Några fågelobsar under färd med begagnad traktor och bil. Hösttider, en kvardröjande
starflock (ca 150 st) i fin formationsflygning; tofsvipeflock på 40-tal individer; trolig
ljungpiparflock, kanske 100-tal, på åker som snabbt passerades. Dessutom hel del överflygande trastar, en del glador.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-23
Björn
Värsjön
Sex storskarvar, 27 brunänder varav en hona, 60 storskrakar, 14 vigg, en honf salskrake, 2
skäggdoppingar, 50 gräsänder, en storlom, ca 20 knipor. I Åsljunga en glada, en skäggdopping i Hjelmsjön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-23
Janne, Eva
Stjärneholmssjön
Kortare rek vid Stjärneholmssjön inför nästa lördags exkursion. Någon korp, kråka, nötskrika. Vall efter gammal damm, älglöss. Blåtåteltuvor där det förr slogs ängshö, sidvall.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-24
Janne, Bo Sjödahl
Ljungaskog
Rundvandring i Bo Sjödahls skog i Ljungaskog på eftermiddagen. Blandning med gran,
bok, någon tall, al. Hittade en kambräkenplanta i kant av ett litet stormhygge! Fina spillkråkehål i en livsdecimerad bok. Kantareller, någon taggsvamp. Märklig parallellgärdsgård; den ena klart vallagäreaktig, den andra som låg parallellt två-tre meter intill bestod
nog mest av jord. Okänd orsak varför fixats till en gång i tiden.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-25
Janne
Östra Ringarp
Har ett tag saknat större finkflockar. Idag kom dock tätt över bokkronorna ett bra gäng
med finkar, nog mest bergfink. Uppskattningsvis ett par tusen individer

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-26
Lars Lindström (gm JJ)
väster Skånes Fagerhult
En tjädertupp och en tjäderhöna skrämdes upp några kilometer väster om Skånes Fagerhult för ca 10 dagar sen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-27
Lennart
Cykelrunda
Idag gick turen om Svinstorp, Vemmentorp, Östra Tockarp. Redan här hemma hade jag 2300 bergfinkar i trädgården. Större hackspett i Kyrkolycke, 2 nötskrika och 2 entita i Skogen. När jag närmade mig Svinstorp flög en morkulla upp och söder om Vemmentorpasjön, vid fritidshusen, hittade jag en sparvuggla i en grantopp. På väg mot Ö Tockarp 1
steglits, 25 rödvingetrast, 2 nötskrika, 30-tal grönfink. Uppe i Lemmeshult ca 25 gulsparv
och 1 varfågel, samt 1 fjällvråk på sträck i Kyrkolycke. En god stund kan man säga!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-29
Janne
Hjälmsjöbacken
Under en cykelfärd under gårdagens stilla, milda väder sjöng ett par rödhakar inom hörhåll från Hjälmsjöbacken. En av dem i kanten av husen i nedre delen av backen, den andra
uppe i övre delen. Härligt med lite fågelsång i senaste oktober!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-29
ÖN-exkursion / Zigge
Stjärneholm
Tillsammans med hallänningar, göingar, frankofiler och delar av lokalbefolkningen blev
det en trevlig höstvandring runt Stjärneholmssjön. Så här års är blomsterprakten måttlig
men redan första kvarten blev det både blåeld och såpnejlika i den svarta makadamen från
Bolmentunneln. Nere vid den gamla badplatsen fanns pors, vitag och myrlilja. I en granbacke på västsidan blev det fikapaus tillsammans med trattkantareller och diverse mossor.
I en pöl mellan två getryggar växte vattenblink. En sällsynthet i kommunen. Det blev också lite mykologi sotticka, svavelgul slöjskivling, stubbhorn, stinksvamp (impudicus betyder otuktig, liderlig) och vårtkrös.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-10-30
Kurt Arne Johansson
Sönderössjö
Kungsörnen som sågs förra helgen håller sig ännu i Sönderössjö. Den observerades både
på lördagen 29 och på söndag 30/10. Vid Fisk o Vilt- restaurangen Skåneporten sågs 7 st
sidensvansar svirra runt bland bärbuskarna. Naturhälsningar Kurt Arne o Elsie

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-01
Kristoffer Johansson (gm JJ)
Jännaholm
Det har under jaktbesök setts både en orrhöna och ett par tjäderhönor i Jännaholm med
omgivning.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-02
Janne
Cykling
En tur-retur Örkelljunga per cykel. Milt, lyhört, stilla. Flera rödhakar hördes sjunga, hel
del rödvingetrastar, några stenknäckar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-02
Björn
Värsjön
Vad det skymmer snabbt. Var vid sjön lite efter kl. 15 och redan då var det snålt med ljuset. Men ändå följande. Storskrake 50 ex, 22 brunänder, 13 vigg, 5 sångsvanar, fler än 20
knipor, 4 storskarvar.

Datum: 2011-11-03
Namn: Lennart
Text: Var också vid Värsjön igår på fm. Något disigt då men kunde pejla in 71 storskrake, varav
65 i en fin rad. 8 grågås, 1 sångsvan, 15-tal knipa, 1 vigghane, 6 brunand, 1 skäggdopping,
3 storskarv, minst 13 stjärtmes, korp, domherre, nötskrika. Här hemma passerade en älg
genom trädgården förrförra natten.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-03
Tony, David, Janne (gm JJ)
Romperöd, Glimåkra
Nästan en heldag i den delvis ganska annorlunda skogsmarken utanför Glimåkra, ”blädningsartad”. Med Tonys uppdykande från Kristianstad blev det dessutom initierat skådande efter svampar och även lavar och mossor. En svartmes sjöng, ett 50-tal sidensvansar i
tätorten.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-05
Eva, Janne
Pinnån, Landis
Skön eftermiddagspromenad. Några gråsiskor drog låtande förbi. Vi gick uppströms för
att eventuellt få en skymt av nån strömstare. Och turen hade vi! Uppe i höjd med stora ön
(vätterosön) kunde vi en bra stund iakttaga en matsökande vattenfågel. Roligt! I övrigt var
de flesta löven fallna till marken, olika brunschatterade ek- och boklöv, nästan gröna allöv, ibland gulsprittande rester av hassel- och lönnlöv. Ja, gult, ibland lite smutsgult lyste
det från safsan, kungsbräkenplantan. Finns ju en hel del längs ån. Merparten av kärlväxterna är väl nedvissnade, men grönlysande skogsbingelsbestånd finns och på många ställen de mörkgröna humleblomsterbladen. De sistnämnda brukar så förbli vintern igenom.
Fast grönast inför vintern är väl alla mossorna!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-06
Utställningshandlingar Woodlands detaljplan i Rya/Ingeborrarp
Örkelljunga kommuns hemsida
För dig som är intresserad av de planer som snart kommer att sättas i verket nere i Rya
och Ingeborrarp Utställningshandlingarna finns rent fysiskt för beskådande på kommunen,
men också digitalt på kommunens hemsida. Gå in på hemsidan. Välj ”Bygga och bo”.
Välj fliken” Detaljplaner”. Gå ner längs sidan till du kommer till Åkarp 1:21 - Golfbana
med stugor”. Där finns olika ”rapporter” att trycka fram. Synpunkter på planläggandet ska
vara inne senast 1 december!! Tips för den vetgirige. (JJ)

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-06
Björn
Värsjön
Observationer från sjön gav idag 61 storskrakar, 16 brunänder, 7 vigg, 52 gräsänder, ca 20
knipor, 2 skäggdoppingar, 9 storskarvar, 11 stjärtmesar, 1 entita, gråsiska, björktrast, plus
ytterligare 22 änder på avstånd som troligen var vigg.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-08
Varginformation (JJ)
Värsjö Medborgarhus
Ikväll hölls ett välbesökt informationsmöte kring vargfrågan uppe i Värsjö Medborgarhus.
Detta som en följd av uppdykandet av en stationär varghonas vistelse i Kronobergs län en
längre tid. LRF m fl organisationer (även ÖN) stod bakom kvällen. Nils Carlsson, länsstyrelsens rovdjursansvarige, förklarade och lyfte fram den policy som myndigheterna står
för. Det gavs gedigen kunskap kring problematiken varg kontra tamdjur (får), hundar.
Många av åhörarna passade på att tycka till och ställa till svars. Vargfrågan i våra delar av
landet är väl trots allt inte den mest brännande, men det är väl bra att man lyfter frågan
och försöker hitta en vettig diskussionsnivå för ett svårventilerat ämne. Mer kunskap och
insikt behövs, fast många tycks hitta de färdiga svaren mest hos sig själva. Viltskadecenter.se ska vara en dataadress med vettig information. (Finns under ”Länkar”. / Z)

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-10
Björn
Västra Ringarp / Ringåsen
Igår, den 9 nov efter mörkrets inbrott, lite efter kl 17 fram till ca halv sex, sträckte”
många” sädgäss söderut. Jag såg inga av dem, men lätet avslöjade vilka det var. Troligen
flera flockar som drog, för de kunde höras under åtminstone en kvart!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-10
Perry Vigelsbo
Örkelljunga
1 Sparvuggla i Eket. 1 överkörd Tjädertupp, gamla E4 två km norr om Skånes Värsjö

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-10
Zigge
Bjäregatan
Det hördes sädgäss också idag på eftermiddagen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-10
Lennart
G:a Hallandsvägen
Också här kom i fm. det som måste ha varit sädgäss, 15-tal.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-11
Lennart o Margit
G:a Hallandsvägen
Så var de i trädgården igen, älgarna, ko med kalv, i morse efter halvåtta! Denna gång lite
närmre fram mot garage och trädgårdsland. Hann få dem på bild

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-11
Lennart
G:a Hallandsvägen
Notera tidsangivelsen!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-11
Zigge
Ljungaskog
En ryttlande fjällvråk vid motorvägspåfarten i eftermiddags.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-13
Lennart
Bruketområdet
Spanade av Pinnån från ”Landis” och ut till sjön. Hörde och hittade en ruggande sävsparvhane vid sjökanten i slutet på Mörtstigen. Och 1 ex strömstare noterades i den vackra
åfåran.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-14
Lennart
Cykelrunda
Ja, det var en snösparv jag obsade på en av grushögarna i Ljungaskog, troligen en hona.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-14
Zigge, Björn, Janne
Ängelholms bibliotek
Ikväll bjöd Naturskyddsföreningen i Skåne (vårt länsförbund) in till regional träff i Ängelholm. De ville få en bild av Nordvästskånes naturvårdskretsar, vad de gjort/gör, glädjeämnen, sorgebarn mm. Enkel måltid. Diskussioner, frågor, funderingar. Marianne Steneroth Sillén, länets ordförande, nämnde storkprojektet och Hörjelgården som bidragstörstande verksamheter. Och meddela att bortåt 100 storkar setts passera över Amager med
riktning sydvart. Storkhjärtat slår! Så visst är detta storkräddarprojekt värt sin fortsättning!! Vi uppmanades som förening att bli storkfaddrar för en summa av 1000 kr.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-16
Janne
Strandhem, f.d. Bengts gård
En flock med uppskattningsvis 30-40 sidensvansar sågs lite efter 16-tiden i närheten av
Strandhem. Iakttogs under bilkörning, så de eleganta små klockringande lätena hördes ej.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-16
Lennart
G:a Hallandsvägen
Kylan drev fåglar till fröautomaten på morgon/förmiddag. 13 arter observerades och de
sällan sedda var svartmes och stenknäck. Sedan var det grönfink, domherre, talgoxe, blåmes, bofink, bergfink, entita, nötväcka, skata, kråka och rödhake. Igår drog minst 11
stjärtmesar genom trädgården.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-17
Janne
Örkelljunga
Rödhakesång vid Lycksta på förmiddagen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-20
John O
Örkelljunga
10-talet sidensvansar ringde i sina klockor söndag förmiddag strax söder om Åsljungasjön
vid vår orienteringstävling

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-20
Björn
Åsljunga
I torsdags, den 17:e, fixade 9 personer till lite mesholkar i skolans slöjdsal. Totalt blev det
ca 30 holkar som nästan färdigställdes helt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-23
Lennart
Cykelrunda
Skrämde upp en morkulla igen, idag uppe i Sonnarp. Och vid Sonnarp Lakeside stimulerade 15 steglitser mitt öra. Där också 11 grönfink, 2 domherre, ca 15 stjärtmes samt 2 större hackspett.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-24
Växtcirkel
Centrumhuset
Ikväll var det upptakt till vinterns cirkel om växter. Merparten av träffarna kommer att
behandla läkeväxter och deras eventuella nytta, men troligen kommer även kryddväxter
och andra av människan nyttjade växter att lyftas fram. I princip kommer vi att träffas
varannan tisdag, men det blir bara ett möte till innan jul ‒ nämligen tisdagen den 6 december! Jo, förresten. Vi var hela 17 personer på introduktionen. Och tacknämligt nog
ställde Perry upp med att visa ett stort antal fina växtfoton som avslutning. Alla bilderna
visade på växtarter som på något vis används eller har använts just som läkeörter. Ibland
har det kanske behövts en god portion tro för att växten skulle verka.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-26
Lasse Johansson
Östra Ringarp
Idag på morgonen, i det milda vädret, sjöng en koltrast ett par gånger. Melodiskt, vårlikt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-26
Kurt Arne Sönderössjö
Sönderössjö ‒ Jännaholm
Idag lördag 26.11 såg jag kungsörnen igen, förra gången var den 30.10. Nu flög den efter
en korp, korpen hade något rött i näbben som örnen var intresserad utav. Det var fantastiskt och se så bra flygare örnen var när den jagade korpen. Efter en stund så flög korpen
in i en tät granskog och då fick örnen ge sig, där kunde inte örnen flyga med sina stora
vingar. En härlig upplevelse som utspelade sig denna lördagsförmiddag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-27
ÖN-exkursion (JJ)
Klöva hallar
Fyra personer dristade sig att trotsa dagens halvt stormvarnande prognoser. Vi fick uppleva två timmars skön vandring nere i ravinen vid Klöva hallar. Härlig höststämning! Något
regnstänk, fuktigt i luften, bruna löv, bäckens porl, sus i trädkronor (stormvindarna ska väl
komma senare idag). Och gröna vinterblad hittades för växter som gulplister, bäckbräsma,
harsyra, gullpudra, humleblomster. Någon kvarvarande stinknäva, stinksyska. Bland det
gräslika noterades lundelm, långsvingel, skärmstarr. Och så alla olika bestämbara och
obestämbara mossor. Vår kunskap är klart begränsad på det området. Bland våra tvåvingar skrämde Eva upp en morkulla medan en livlig strömstare tittade efter matgott. För att
nämna några av de ganska få fågelarterna. På hemvägen körde vi en extrasväng på väg 21,

för att visa Perry var Inger Persson i somras hittat mängder med brudsporrar. I en vägskärning, med starkt lerhaltigt underlag. Vi såg kvarstående stänglar som trots slåtterknivars framfart lätt kunde återhittas från bilen. En trevlig förmiddag! Man ska aldrig döma
ut en exkursion innan den gått av stapeln. Välkommen med en annan gång.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-27
Björn
Värsjön
Igår, den 26 liten koll från Sjöholmahållet. Ett 20-tal knipor, ett fåtal storskrakar, en
skäggdoping, 13 vigg. På tisdag, den 29:e, färdigställer vi mesholkarna vi gjorde senast, i
Åsljunga slöjdsal kl. 18.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-28
Lennart
Västra Flinka
Gick runt Flinka sjö på fm. Mycket sparsamt med fågel, något mesläte, kanske en gärdsmyg, 2 ormvråkar. Men lite överraskadande med läte från trana och det stämde. På betesmarken vid f.d. Nils Nilsson gick 3 tranor, 2 vuxna och en ungfågel. När jag närmade
mig lyfte de vuxna och ungen gjorde flyktförsök men kom inte upp på vingarna. Den stötte emot något och tappade några småfjädrar. Därefter sprang den undan, medan de vuxna
seglade runt och bevakade under ständiga rop. Undrar om det är dessa som häckat där i
sommar eller det kan vara en annan familjegrupp som rastar?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-28
Erik Torkelsson, Mats Gustafsson
Mattarp, Långalt
Träffade ikväll LRF och jägarförbunden för att diskutera rovdjursfrågor. Erik Torkelsson
meddela att han i Mattarp (Krohns) haft två par tofsvipor i somras, vilka bägge fick ut ett
par ungar. Mats Gustafsson från Långalt nämnde att han haft ett tofsvipepar hemma hos
sig, men med endast en vuxen unge. Trevligt att höra i det sena novembermörkret!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-29
Lasse Williams, Janne J
Långalts myr
Vi vistades denna vackra dag i trakterna av Långalts myr och Sänkesmossen. Lasse jobbar
som kommunekolog i Hässleholm. Diskutera eventuella framtida projekt med norra Skånes myr- och skogsområden i centrum. Kanske ett LONA-projekt med flera kommuner
inblandade. Den som lever får se! Nästa ansökningstillfälle är i mars 2012.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-11-29
Björn
Åsljunga
Idag färdigställdes mesholkar till ett antal av 40 st. Snickrade gjorde 6 män och 2 ”flickor”, Frida och Marita! Tack alla.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-02
Janne
Östra Ringarp
Haft en del stenknäckar i boket kring stugan. För några dagar sen var det nog mellan 6080 st som flaxade iväg. Och även haft enstaka något större bergfinkflock på 100-talet. Det
var ju annars flera veckor sen de flesta försvann.

Datum: 2011-12-04
Namn: Birgit & Pär
Text: En gärdsmyg visade sig utanför köksfönstret idag. Första gången vi haft en sån i närheten
av huset och matstället. Men undras ifall den äter solrosfrö? Spindlar, larver och annat
gott står väl på matsedeln där? Kul besök.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-04
Björn
Lönsjöholm
Gick längs Långalts myr till Karsatorp och Lönsjöholm. En tjädertupp på Skrikamyren
skrämdes upp, en varfågel i Lönsjöholm, en glada i Boalt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-04
Janne
Örebro
Gästade Örebro, kollade in Naturskyddsföreningens skogsnätverk som hade helgmöte.
Flertal trevliga föredrag. Olika personlig bakgrund vad gällde kön, ålder, hemort, kunskap, åsikter. Från Skåne till Luleå. 20-tal personer. Uppåt landet går ofta frustrationen i
skogliga sammanhang över nedhuggna urskogar och naturskogar. Här i söder kanske problematiken är en annan, här vill man gärna börja tänka i landskapsperspektiv, att på sikt
återskapa, tillskapa ett annat skogslandskap. Jag känner i alla fall på sådant vis. Visst lär
man sig en hel del nytt av att träffa andra människor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-07
Läkeväxtcirkeln (Janne, Zigge)
Utbildningscentrum
Cirkeln kring våra läke- och nyttoväxter har nu startat upp och avverkat sin andra träff.
Deltagarantalet ligger på ca 12-14 personer och träffarna kommer fortsättningsvis att hållas på varannan tisdag ‒ med nästa möte tisdagen den 17 januari 2012, kl 19.00. Träffen
igår handlade mycket om hur läkeörter hade använts under historiens gång, i Eufrat- Tigrisområdet, i Kina, Egypten, Grekland. Över medeltidens klosterväsende fram i vår egen
tid. Roliga inblickar gavs, givande kommentarer från ”höger och vänster”. Det går fortfarande att ansluta sig till cirkeln! Det är bara att höra av sig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-08
ÖN bildvisning - egna bilder
Utbildningscentrum
Programpunkten ”Egna bilder” gick av stapeln denna kväll. Fem olika fotografer visade
foton från bland annat Gotland, fjällen, Halland, från hemmamarkerna och från årets exkursioner. Många fina bilder kunde avnjutas. Det blev en lång kväll, dock uppiggad av
kaffe och fläta. 14 personer.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-09
Marita och Frida
Jälla Åsljunga
Slutade tidigare idag och såg något vitt i Jälla sjö från huset. Dammade av kikaren och
mycket riktigt ett 20-tal sångsvanar guppade runder där. Vet inte när de kom dit. Någon
som har sett dem tidigare?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-09
Björn
Jälla sjö
Sångsvanarna har legat där denna vecka!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-10
Janne
Östra Ringarp
Både enstaka och lite fler stenknäckar har setts i dagarna. Ibland större flock med bergfinkar. Annars mest ordinarie fåglar med mesar, nötväcka, överflygande korp, kråka.

Datum: 2011-12-10
Namn: Lennart o Margit
Text: Ca 10000 bergfink i boket ovanför KB.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-12
Inger Djureklint (gm JJ)
Markerna intill Flinka sjö
Som bekant har tranparet med sin enda unge synts nere kring markerna vid Flinka sjö
även nu sent i november, december. I fredags, den 9:e, hörde Inger Djureklint tranorna
ropa, så än har de inte ”lämnat in”. är det något fel med ungens förmåga att flyga, någon
som sett dem alla i luften?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-12
Lennart
G:a Hallandsvägen
11 stjärtmesar idag igen vid matningen. De 9 satt samtidigt på talgbollen. Nu har jag obsat
dem vid flera tillfällen och lagt märke till att det alltid sitter minst en på högre position
och kollar säkerhetsläget.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-14
Janne, Zigge
Åkarp
Besök vid golfbanan, villabebyggelsen i Åkarp. Koll av uppkomna täkten, där massor
tagits för att bygga upp jordvallarna vid motorvägen. Merparten av ”bygget” är nog avklarat. Blivit ett väldigt megahål nära f.d. Bengt Magnussons gård. På djupare delar har man
bortbrutit ner till ca 6-8 meter (ibland kanske mer). Dumpers, grävare var fortfarande i full
gång. Lilla bäcken, Selbäcken (Silverbäcken) omgrävd. Så småningom kan väl en sjö inställa sig. Några täktutredningar lär inte ha gjorts eller behövts. även ”siktkoll” vid Rya
kyrkoruin. Hur nära kan man bygga villorna utan att desamma syns från ruinen. I avlövat
tillstånd lär man kunna se de tänkta fyrkantiga husen en bra bit in i ekskogen. Fortfarande
vill man driva igenom villor uppe på höjden nära intill kyrkostigen. I höjdområdets kant
finns kommunens enda talrika smörbollslokal. I slänten mot järnvägsbanken finns blåsippor, backglim, blodnäva mm. Det är intressant att se hur måna politikerna är att släppa
fram detta projekt. Tänk om samma förmånliga omtanke hade fått”drabba” naturvården
och dess allmännytta.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-14
Lennart
Möllers skog
Passerade Grytåsa ridskola på väg dit och där gick en råka bland kråkor och kajor. I Möllers var det förutom vägljud mycket fågeltyst. Läte från domherre och två flygande korpar. På hemväg fanns 70-tal gulsparv vid ridskolan och en glada intog en måltid, sittande
på en elstolpe i Ljungaskog

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-14
Eva, Janne
Östra Ringarp
En kattuggla” klävittade” i mörkret vid 17-tiden i skogen bakom stugan.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-17
Björn
Värsjön
Kollade av sjön både från Sjöholma och Osbäcken. Lite svårt med räkningen med denna
friska vind. Men ändå, ca 10 brunänder, 15 vigg, 32 gräsänder, ca 10 knipor, 2 skäggdoppingar, 2 salskrakar, hanne/hona, 7 storskarvar och drygt 90 storskrakar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-22
Lennart
Flinkarundan
Cyklat stora rundan och konstaterat att tranfamiljen finns kvar i Västra Flinka, idag vid
Flinkagården. De ser ut att må bra.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-22
Janne
Östra Ringarp
I det milda, nätta julvädret kunde inte, strax innan middagstid, en liten blåmes låta bli att
sjunga sin svirrande sång ett mångtal gånger. Är det mars månad. Är det det? Undrade den
kanske. Så lurad man kan bli.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-24
Eva, Janne
Boalt, Långalt
När man kopplar in sig på hemsidan möts man av ett ”God Jul i tjäderskogen”. En bild
från ett myrkomplex, en inmonterad tjädertupp. Vad var då inte naturligare än att denna
julaftonsdag åka till Sänkesmossen, i kant med Långalts myr. Att kolla om tjädertuppen
själv var till städes. Under nästan två timmar vistades vi i det spännande området. Det lyste vissnat gult av tuvull, ängsull, blåtåtel, mer brunt av örnbräken. Det lyste grönt från
harsyran, humleblomstern och klotpyrolan (i vägkanten). Ja, lingonbladen är ju vintergröna, men gröna är också det numera bladlösa blåbärsriset. Vi vandra i blöt mossmark, upp
på moränbackar. Det var tallar i olika ålder, dimensioner som visade upp sig. Knappt en
enda gran. Många var också enbuskarna, troligen ett minne från öppnare gammalt utmarksbete. Vi fikade, kanske det blev en cigarr. Tjädern då? Nja, vi hittade inga spillningskorvar, vi såg varken höna eller tupp. Men Eva var stark i ögat och hittade faktiskt
en tuvullstuva där blommorna redan fanns färdiga innanför hölstret!! Några korpar klonkade, en grönsiska, höga kungsfågelpip och troligen en svartmes med vasst tilltagna läten.
även en skivling hade senaste veckorna tagit sig upp ur marken, upp från sitt mycel. Lyste

gult. Vi hade behövt Tonys artkunskaper. En härlig julaftondag. Nu kommer maten att
smaka dess bättre!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-24
Janne, Eva
Sänkesmossen
Oj då. Glömde nämna den nästan häftigaste upplevelsen. När vi satt och intog kaffe,
mackor och solen bröt fram. lockades 6-7 vintermyggor till att dansa upp och ner intill
några vissna blåtåtelstänglar. Vad vackert! Ibland satte sig någon av dem på en stängel,
sen ny fart upp och ner. Sen kom de att landa ner mot basen av tuvan, marken intill. I bestämningsboken av Chinery nämns det att 15 arter av vintermygga påträffats i Sverige.
Åke Sandhall skriver: ”Vintermyggorna kan man se året om men lättast upptäcker man
dem på vintern, då de vid blidväder ofta dansar över snön i svärmar.” Att se vintermyggor
dansa in julen, inte dumt!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-25
Janne, Eva
Boalt, Ringarp
Glömde också nämna gladan som snirklande visade upp sig i Boalt igår. Utfodringen av
solrosor går trögt i år. Ingen större efterfrågan. Någon tid då och då kommer liksom”ett
meståg” och tar för sig; nötväcka, svartmes, talgoxe, blåmes, kanske en domherre. Sen instundar många timmar utan besök. Nja, sanning med modifikation. En större hackspetthona brukar ta för sig i röret med jordnötter. Kamratligt!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-25
Eva, Janne
Värsjön
Man kan tycka att vissa firar julen utomhus. Nåväl. En koll uppe vid Värsjön, Slättsjöutkiken. Vi såg, mkt ungefärligt, 40-tal storskrakar, 20-tal vigg, 2 brunänder, 2 knipor, 3
storskarvar och troligen 40‒50-tal gräsänder i bortflygande flock. En sävsparvs sugande
läte, mer smatter från en gärdsmyg. Och allra roligast den vackra varfågel som visade sig
vid kalhygget strax innan Linhultet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-25
Björn
Värsjön
Från Sjöholma på em. tillsammans med Ceasar. Ca 60 storskrattar, 2 brunandshannar, 19
vigg, ca 10 knippe, 2 storskarvar, en sjöorre

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-26
Björn
Värsjön
Hej igen. Blev något mankemang vid noterandet igår. Här följer en bättre rapport från den
25 dec. Ca 60 storskrakar, 19 vigg, 2 brunandshannar, 2 storskarvar, ca 10 knipor och en
sjöorre, inte så vanligt här under höst/vinter. På sista hygget innan kommungränsen mot
Slättsjö en varfågel.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-26
Björn
Långalts myr
En två timmars vandring på myren, både på och över densamma, som lite i kantskogen.
Inga spår av skogsfågel. Väldigt tyst i markerna, ett messällskap på Lönsjöholmssidan tillsammans med nötväckor. Ett mindre gäng mindre korsnäbbar på Långaltssidan, och slutligen i kanten på myren mot Lönsjöholm till, skrämdes en vinterkulla, morkulla alltså,
upp.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-26
ÖN-exkursion (JJ)
Hallands Väderö
Det blev en fin annandagsexkursion denna julhelg. Ut till Hallands Väderö. Från örkelljungahållet var vi 10 personer, men på morgonbåten vid tiotiden fanns mer än 100 personer. Vår vandring gick via Ulagapskärret till Kappelhamn, längs kusten upp mot fyren och
ned igen till Sandhamn. Redan vid överfarten begåvades vi med tre-fyra eleganta havssulor, varav några även sågs vid hemfarten. En bredstjärtad labb upptäcktes av vakna ornitologer. Tordmule, storskarvar, flertal sälar. Skärsnäppor ska ha setts nära Kappelhamn.
Själva registrerade vi gärdsmyg, sjungande blåmes, grönsiska, grönfink, ängspiplärka. Vi
inandades mycken frisk luft (dock hade nattens starka vindar bedarrat högst påtagligt). Vi
nåddes av fuktighetsmättad luft neråt Kappelhamn och ett mättat dån från bränningarna i
väster. Två knölsvanar, sälar. Nyfriska blad på vildkaprifolerna, några blommande tusenskönor, rosetter av bräsmor, fibblor mm. Härliga fikor, kamratligt snack, vyer, naturens
mättnad. Fyra väl valda vandringstimmar mitt i julfirandet!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-27
Janne
Östra Ringarp
Något, några hundratal bergfinkar kommer vissa dagar nära stugan, plockar bland alla
bokollonen. Så är det just nu. Myller utanför datafönstret.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-28
Peter Hector (gm JJ)
Hjälmsjö/Västra Ringarp
I samband med ”adventsstormen” i decembertid (27/11) stod Peter och systern Elna Karin
och såg på när jättevågen med bergfinkar drog från sjön in mot skogen på andra sidan
gamla 24:an. Höll på i några minuter. Uppskattningsvis bortåt miljonen eller mer. berättade Peter idag. Svårt få grepp på. En ensam steglits har uppehållit sig vid fadern Klas fågelbord en tid.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-29
Sune Sturesson (gm Zigge)
Yxenhult / Sandhult
Tjädertupp den 13 dec satt i tall och åt barr i Yxenhult skog. Tjädertupp 26 dec satt på
gamla vägen i Sandhult och åt grus.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-30
Lennart
Flinkarundan
En sista tur till Flinka, mest för att kolla om tranorna är kvar och det var de. Skygga och
försiktiga så det är inte lätt att fotografera dem. Jag stod vid vägkorsningen i Västra Flinka
och då passerade också inte mindre än 24 stjärtmesar i ett följe. Imponerande!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-31
Janne
Hjälmsjön
äntligen lite vinterväder, minusgrader så här fem i tolv. Mestadels tunnare isskikt på sjön,
fritt i kanten vid Strandhem, bort mot Mariero. Ett 60-tal gräsänder - i all hast. Gott nytt!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-31
Björn
Flinkasjörutten
Ja, så heter min runda runt sjön, Flinka sjö, som jag går under period tre i vinterfågelräkningen, period tre som infaller 19 dec till 8 jan. Detta år fick jag ihop 28 arter, men totalt
sett inte så många individer. Detta var den 11:e gången jag gick rundan. Snittet antal arter
är drygt 22, årets 28 arter är rekord, minimisiffran är 15 arter som jag fick den 8 jan 2008.
Värt nämna 1 år är givetvis de tre tranorna vid Flinka sjö, där nog årsungen har någon defekt på någon av vingarna. Stjärtmesar på två stopp, talltita också på två stopp, endast en
domherre! överflygande grågås/grågäss, såg dem ej. I det goa solskenet på fm sjöng till
och med en talgoxe och en nötväcka visslade vid Ryagården!! Hade två tofsmesar vid f.d.
Kjells hus, där också 2 gråsiskor i en björk. Lite om detta o Gott Nytt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2011-12-31
Christer
Åsljunga
På eftermiddagen, vid arbete med intagning av ved, kom plötsligt väldiga mängder bergfink och landade under trädgårdens resliga bokar. Det bara välde in! Uppskattningsvis
3‒5000 finkar rörde sig, prickade marken. Häftigt. Jag stod still i bortåt tio minuter och
bara njöt av uppsynen.

