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Ordförandens sida
Årets vinter kan benämnas som en riktig ”vargavinter”, temperaturen har inte
orkat upp över nollan på termometern på en och en halv månad, när detta skrivs.
En så lång period med minusgrader var det längesedan vi upplevde och Kung
Bore har också klätt Tranemo kommun i en vacker vinterskrud med snötyngda
granar och ett snötäcke på ungefär en halvmeter.
Jag tycker det är underbart att leva i ett land med olika årstider som gör att man
får uppleva vår fina natur i olika skepnader. Årets vinter gynnar vissa och
missgynnar andra, djur och växter, precis som det skall vara i naturen.
Det har dessutom varit en ”vargavinter” då man i Sverige genomfört organiserad
vargjakt sanktionerad av regering och riksdag. Denna jakt har skapat stor debatt
i vårt land och åsikter för och emot vargjakt har framförts i press och media, på
ett många gånger ganska onyanserat sätt.

Jag minns ett möte om varg som TNF ordnade 1997 där Bertil Forsberg,
ordföranden i Värmlands jaktvårdsförening, besökte föreningen. Det fanns då 6
valpande vargtikar i Sverige och Bertil berättade om de konflikter som uppstått
och säkert skulle uppstå på fler ställen när varg och människa skall samsas i
naturen. Det var framför allt problem med jakthundar som blir ett enkelt byte för
vargarna och skapar stor sorg och förtvivlan hos de drabbade jägarna. Sedan
fanns också konflikten mellan jägarna och vargen om bytesdjuren, i första hand
älg och rådjur samt problem med tamdjur och människors väl inrotade rädsla för
varg. När det gäller risken att människor skall skadas av varg poängterade Bertil
att det inte varit en enda konflikt eller ens antydan till sådan mellan varg och
människa i Värmland och Dalarna där vargen fanns i en fast etablerad stam. Det
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var ett mycket intressant möte där rovdjursproblematiken diskuterades utan
någon ”vi och dom-stämning”. Alla därvarande var överens om att vargen har
sin givna plats i vår svenska fauna och att de problem som uppstår måste kunna
lösas.
Jag vill betona att jag inte har något emot jakt och tycker att de flesta jägare, i
alla fall de jag känner, har känsla för naturen och är måna om att vi skall ha ett
rikt djur- och fågelliv i våra marker. Jag kan tänka mig vargjakt i framtiden, men
det skall vara en jakt som bygger på vetenskapliga fakta och sker under
kontrollerade former. Att som denna vinter skjuta bort drygt 10 % av ett sällsynt
djur med en stam på ca 250 djur i hela landet känns inte bra. När sedan
miljöminister Andreas Carlbergh säger att man gör detta för att hjälpa vargen att
överleva på sikt genom att jakten ska få bukt med de inavelsproblem som den
svenska vargstammen lider av känns det ännu mindre bra. Om detta var syftet
borde man ju skjuta just de genetiskt defekta vargarna och inte de vargar som
råkar hamna framför bösspipan. Med vargforskarnas fakta som grund hade det
varit bättre att låta speciellt utsedda jägare skjuta just de vargar som har
genetiska brister. Andreas Carlbergh säger att man skall tillåta 5 vargar per år att
vandra in från öster, Ryssland och Finland, för att skapa bättre förutsättningar
för den svenska vargstammen. Hur vet han att detta kommer att ske?
När jag i ett pressmeddelande från SOF läser att de 4–5 miljoner kronor som
administrationen av vargjakten beräknas kosta skall tas av anslagen till biologisk
mångfald så blir jag oerhört besviken. Regeringen har ju, trots att man inte
uppnått målen om biologisk mångfald, kraftigt skurit ner dessa anslag.
Dessutom är vargen en viktig del av en biologisk mångfald i vårt land. Man blir
som sagt besviken.

Björn-Åke Andersson
ordförande Tranemo Naturskyddsförening

Styrelsen informerar mera
Informationsamhället gör sig allt mer påmint och för att hålla jämna steg så
förmedlar vi information om vår förening, våra aktiviteter och massa annat på
vår ständigt uppdaterade hemsida www.tranemo.snf.se .
Dela med dig av dina naturupplevelser genom att skriva något i gästboken och
skicka in bilder till vårt galleri eller ta del av andras.
Genom mail kan vi snabbt nå många om viktig information ändringar i
programmet och nya programpunkter eller annan viktig information. Tyvärr så
har vi ingen uppdaterat sändlista så vi uppmanar er att skicka ett mail till
bjornake.andersson@telia.com om ni vill vara med på en sådan.
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Naturvårdsbränning
Elden är tillsammans med stormar och påverkan av betesdjur den viktigaste
störningen som skapar mångfald i våra orörda skogar. Och det är just i skogen
som elden använts av naturvårdare för att skapa biologisk mångfald. Men i våra
trakter har brukare genom kunskapen om eldens vitaliserande effekt på förvuxna
äng- och hedmarker även tillgripit denna metod. Många är dom som luntar som
ett kostnadseffektivt alternativ till hackeslåtter för att hålla snyggt kring
åkerkanter och vägrenar.
Under året har jag tillgripet elden som en småskalig naturvårdsåtgärd för att
uppnå biologisk mångfald, dels på en slåtteräng som hävdats i ca 10 år sedan
skötseln återupptogs efter varit borta i 50 år. Denna lilla slåtterängsrest på ca
1500 m2 består av torr sandmark med arter som backsippa, bockrot , brudbröd
och en tynade planta av kattfot. Ljungen breder ut sig allt mer tillsammans med
kruståtel, lingon och blåbärsris. Förra året innan lät vi bli att slå ängen och det
vissna fjolårsgräset brann bra tillsammans med det förvuxna ljungen när vi
eldade den 6 april.
Den andra bränningen gjordes på Tåstarps ängar samma dag och var inriktad på
den grova ljungen. Tåstarps ängar har i nuläget ingen hävd och kommer att
snabbt växa igen om ingen störning sker.
Den tredje bränningen var något mer omfattande och skedde ute på de
igenvuxna slåtterängen kring Snaråsatorp SV om Tranemo. Bränningen skedde i
syfte att få bort ansamlad förna och underlätta efterföljande slåtter.

Naturvårdsbränning Snaråsatorp 16/4-09 foto Staffan Arvegård /N
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Jag bör även nämna att länsstyrelsen naturvårdsbrände en betesäng i Knogrum,
Ölsremma under 2008.
Resultatet av dessa bränningar hoppas vi se under följande år och det vi
förväntar oss är:
 Ökad frösådd
 Bättre markkemiska värden, högre pH, lägre kvävehalt
 Mindre mossa
 Mindre ohävdsarter, som kruståtel, lingon, ljung och gran
 Ökad frösättning, pga av fler marklevande insekter som pollinerar exvis
sandbin.

Brandvakter
Tändpunkt

Tändnings
mönster

Område som ska
brännas

Brandgata
Vindriktning
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Nytt naturreservat
I år kommer Tranemo kommun föräras med ett femte naturreservat, den här
gången längst i söder. Peter Wirdenäs berättar här om processen fram till ett
sådant beslut.
I januari 2004 utkom Naturvårdsverkets rapport ”Skyddsvärda statliga skogar
och urskogsartade skogar”. I den pekade man ut ett stort antal statligt ägda
skogsområden som främst ägs av Sveaskog, och de flesta av rapportens skogar
finns i Norrbotten och Västerbotten. Sveaskog äger även ett större skogsområde
vid Ekedal, söder om Sjötofta. Det bedömdes av Länsstyrelsen som ett av dessa
områden som skulle lämpa sig för skydd i första hand som naturreservat. Sedan
dess har det varit olika bud, varav det senaste från sommaren 2008 är en
överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, där skogsbolaget utan
ersättning överlåter Ekedal och andra områden, helt till naturvårdande ändamål.
Det är nu Länsstyrelsens (och som medarbetare där, min egen) uppgift att
föreslå avgränsning, föreskrifter och skötsel för ett nytt naturreservat här. Får jag
äntligen arbetsro ska beslut tas under 2010.
Kartan nedan beskriver reservatsgränsen kring området som den är föreslagen
av Länsstyrelsen. Själva bakgrundsbilden är tagen ur Lantmäteriets ortofoto,
svartvita bilder som sammanfogats och passats in i rikets koordinatsystem, till
stor nytta bland annat för undertecknad, då jag inte visste vad som skulle möta
mig första gången jag begav mig dit.
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Det var efter stormen Per som jag på senvintern 2007 hastade runt i några
områden för att se hur mycket vindfällen som låg i de skogar som hörde till
myndighetens ansvar. Lyckligtvis hade Ekedal klarat sig bra, och inga särskilda
insatser krävdes.
Reservatets östra gräns följer huvudsakligen Ekedalsåns lopp, med undantag för
några knyckar i anslutning till gården centralt i området. I söder är det en del
äldre granskog vi skönjer som höga mörka träd och de bulliga runda träden i
norr är ofta ekar. Själv har jag aldrig lärt mig skilja ut några lövträdslag från
ortofoto men hoppas på den dag då Sverige i sin helhet finns fotograferat från
luften i färg.
Malin Andersson som först inventerade skogarna vid Ekedal beskrev området så
här:
”Området i Ekedal består av ett betespräglat landskap med höga naturvärden.
Den norra delen av området är hagmarker som har börjat växa igen. I den västra
delen rinner en bäck som även utgör den tänkta reservatsgränsen. Här finns äldre
aspar, en del av dessa har dött så det finns både högstubbar och grova lågor. På
dessa aspar växer det lunglav. Vid bäcken finns det även rikligt med björk som
har börjat dö och har gott om tickor. Den västra delen av hagmarken består av en
mängd olika lövträd men björk är det trädslag som dominerar. Denna del har
gallrats och granen har tagits bort för att öppna upp hagmarken.
Den östra delen av hagmarken består av mer ädellöv och grövre träd. Det finns
gott om asp, grova ekar, lönn, lind, och hassel. Vid den gamla åkermarken mitt i
hagmarken växer en gammal hamlad ek, full med mulm [där många insekter
trivs förf.anm.]. Här återfinns flera signalarter såsom lunglav, bårdlav, rostfläck
och fällmossa. På asparna finns det mycket rikligt av lunglav. Runt gården och
de öppna markerna finns fina kantzoner med
lövträd, några är hamlade.
Längst söderut i området finns ett område
med granskog där det finns tydliga tecken på
skogsbete. Området är luckigt och det finns
gott om kjolgranar och enar. Det finns
fristående björkar med tickor, på en av
björkarna finns signalarten sotlav som är en
bra indikator i skogar med höga naturvärden.
Området betas inte i dagsläget men man
finner fortfarande arter som svinrot.”
Det syns i beskrivningen att Malin insåg att Lunglav foto Svante Hultengren
mycket av naturvärdena inte är knutna till de slutna skogsmiljöerna utan till det
kraftigt och under lång tid kulturpåverkade landskapet. Man kan fundera kring
hur vi bäst bevarar de mossor och lavar som är gynnade av en kontinuitet av
fuktigt mikroklimat, samtidigt som man röjer och restaurerar de gamla
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betesmarkerna och inägorna. Lunglaven [se bild] är en fuktgynnad art som dock
överlever torra perioder. Bäcken som rinner genom området bidrar förstås också.
Det är säkerligen mycket värt att få bort det unga granbestånd som kommit upp i
nordöstra delen under de senaste decennierna. Så här ser det ut i alltför många
gamla fina hagar i södra Sverige, men med lite vilja och muskler kan det bli
riktigt bra igen.
Ekedal (Ekefors) finns också i ett mycket trevligt sammanhang med
hagmarkerna vid sjön Gräsken 600 meter i sydost, där lövträdklädda gräsmarker
löper längs stranden upp till Stägelhult. Banvallen Landeryd-Tranemo och lite
produktionsskogsområden skiljer områdena åt. Flera engagerade lantbrukare har
anknytning till Ekedal och det är något som också måste nämnas, det är nästan
så att jag ibland tänker på lantbrukare som utrotningshotade. De absolut
nödvändiga bidragsgivarna för artbevarande i hödoftens rike.
Peter Wirdenäs
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Fakta naturreservat:
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat
kan bildas på mark som ägs av staten, kommuner, bolag, enskilda med flera. Markägarna
ersätts för intrånget eller också köper staten eller kommunen marken innan reservatet bildas.
Naturvårdsverket finansierar och genomför köp och utbetalning av intrångsersättning samt
lämnar ofta bidrag till kommunerna för deras reservatsbildningar.
Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter
får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken)
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Intressanta insektsfynd 2009
Den som minns 2009 som en insektssommar vill gärna glömma den. Juni blev
kallare och regnigare än normalt och juli var inte mycket bättre med ständiga
skurar. Endast en vecka med fint väder i början på augusti räckte knappt som
tröst. Till och med barkborrarna försvann.
Trots det så gjordes några rara fynd mellan skurarna.
Året började trots allt bra med fynd av smultronvisslare i Månstad, en liten
svartvit dagfjäril som jag inte sett i kommunen sen 1992.
Bibaggarna var fler än nånsin när de vaknade i slutet på mars i Sörkvarna
grusgrop, ett 40 tal räknades in av denna charmiga skalbagge som länsstyrelsen
passade på att inventera under 2009.
Det roligast och mest efterlängtade fyndet skedde verkligen mellan skurarna. I
det fantastiska och välhävdade odlingslandskapen kring Rude i kommunens
sydöstligaste hörn har jag under de senaste åren följt väddsandbiet vid de
blomrika vägkanterna. I år toppades det numerära antalet med över 40 individer
på en sträcka på ca 30 meter. Jag räknade om och om igen när jag plötsligt såg
ett rödaktigt bi på en åkervädd, ett snabbt drag med håven, men tomt i påsen.
Attans, kunde det ha varit… solen gick i moln och alla bin försvann. Väntan och
ett regnfront närmade sig som en svart band men strax före en liten luckan,
värmen fick bina på vingar igen och snabbt gick jag fram och tillbaka och tittade
på åkerväddsblommorna men fronten kom allt närmare och där. Snabbt slag.
Titta i påsen och visst ett kraftigt gökbi, med gula antennspetsar och
karakteristiska hårtusar på sidorna. Väddgökbi. Första observation i
Västergötland någonsin av detta hotade och väl efterrsökta parasitbi i min
håvpåse. Regnet kom men hindrade inte mig från att blöta ner kameran för att ta
några referensbilder. Det frusna krypet lät sig väl posera på en blåklocka innan
jag satte mig i bilen i skydd mot den häftiga regnskuren. Det blev inga fler
soldagar och inga fler besök men nästa år är jag
tillbaka.
Alla fynd är inte lika dramatiska. När den nya
nationalnyckeln kom, som i år tog upp blomflugor
gick jag igen mitt gamla insamlade material och
efter bekräftan från självaste författaren av årets
volym Hans Bartsch kunde jag räkna in
Stackmyreblomflugan som ny art i Tranemo
kommun fångad i Berg. Arten har inte varit sedd i
Västergötland sen 1950 och bara 13 rapporter i
artportalen i hela Sverige. Det finns fortfarande
mycket att upptäcka i naturen i Tranemo.
Thomas Tranefors
10

Väddgökbi Rude 8/7-09 foto Thomas Tranefors

Ringmärkning 2009
Tranemosjön
Ringmärkningen vid Tranemosjön ägde liksom tidigare år rum under ett antal
helger från augusti till oktober. Sammanlagt märktes 188 fåglar vilket är det
lägsta antalet hittills under de 13 år denna verksamhet har funnits. De vanligaste
arterna var trädpiplärka (34 ex) och kungsfågel (31). Av de fåglar som märktes
kan nämnas en kärrsångare och fyra gransångare. Gransångaren är en art som
blivit vanligare i märkprotokollen. Av de sammanlagt 23 som märkts sedan
starten 1997 har 14 märkts de tre senaste åren.
Naturligtvis spelar vädret stor
roll för fångstresultatet. Därför
ska det inte dras några
förhastade slutsatser av de två
senaste årens låga
märkresultat..
Några återfynd eller
kontroller av redan märkta
fåglar gjordes inte heller denna
säsong. Liksom tidigare har
Björn Zachrisson varit
ansvarig för verksamheten.

Ringmärkning Tåstarpsängar 10/10-09 foto Anders Svensson

Återfynd
Gräsand
I Naturen i Tranemo 2009 beskrev jag hur en gräsandhona och tre av hennes
ungar ringmärktes i Byasjön, Ambjörnarp 27 juni 2008.
Under hösten rapporterades att en av ungarna, en hane, skjutits i Danmark 10
januari 2009. Platsen var Söby rev, Odder, Midtjylland.
Avstånd från märkplatsen är 254 km, riktning 229 grader (SW).
Björktrast
På Tåstarps ängar vid Tranemosjön finns ett område som sedan något år studeras
och sköts av klasser vid Tranängsskolan. I samband med detta sker också
ringmärkning av fågelungar i de holkar som finns uppsatta i området. I maj 2008
ringmärktes också två björktrastungar som nyligen lämnat boet. En av dessa
rapporterades 24 dagar senare död, troligen tagen av katt, från Vallgatan,
Tranemo.
Under hösten har Jan Lundberg fått en medhjälparlicens till Björn Zachrisson.
Det kommer säkert att innebära att fler fåglar ringmärks de kommande åren i
kommunen. Det i sin tur bidrar till ökad kunskap om fåglar vilket naturligtvis är
huvudsyftet med verksamheten.
Sigvard Lundgren
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Orkidélokal i Tranemo kommun
Om vi som bor i så magra blomstermarker vill se
orkidèer brukar vi åka en bit ovanför Ulricehamn upp
mot Falköping eller en lång bilresa till Öland. Det
tror dom flesta som bor här. Men varför åka så långt
när vi har en massa orkidèer in på knuten.
Jag har det bokstavligt talat in på knuten. Under en
liten vandring på några kilometer alldeles utanför min
stuga kan jag visa upp inte mindre än sju olika
orkidèarter.
Vi kan börja nere i den fina beteshagen, där den fina
Jungfru Marie nycklar växer i hundratal. Den har
ökat i antal troligen på grund av att jag släpper på
djuren så sent som månadsskiftet juli-augusti. Då
Jungfru Marie nycklar Lilla Hestra
hinner dom blomma färdigt och släppa sina frön
innan djuren kommer. Även Grönvit nattviol växer foto Thomas Tranefors
här, den har också ökat i antal inte bara här utan även på många andra ställen.
Nästa orkidè hittar vi i en liten lundartad skog, som är påverkad av att det finns
kalkhaltigt berg i marken. Här växer Tvåblad i några få exemplar. Det är den
mest ovanliga orkidèn här omkring. Sluttningen planar ut i en mosse som heter
Hyltegärdsmossen. Den är också påverkad av de kalkhaltiga omgivningarna.
Här växer vad jag tror Mossnycklar, i år ganska få på grund av frost sent på
våren men vissa år växer det tusental orkidèer här. Mossnycklar tillhör släktet
Ängsnycklar vilka är lite svåra att artbestämma. Till ett annat år får jag ta hjälp
av expertis så jag får reda på vad det är för något. Nu är vi uppe i fyra olika
orkidèer. Vi går nu tillbaka till gården och går in i
granskogen på andra sidan. Här i lite fuktigare
partier finner vi om vi koncentrerar oss den lilla
fina orkidèn Spindelblomster. Den ser ut som
Tvåblad i miniatyr. Strax bredvid i samma biotop
växer orkidèn Korallrot. Vi går nu in i den fina
gamla granskogen. Det växer inte mycket
blommor på marken i en gammal tät granskog.
Men några små grässtrån och orkidèn Knärot
trivs här i mossan under skuggan av granarna. Nu
är vi uppe i sju olika orkidèarter under en liten
vandring på cirka två timmar i Tranemo
Kommun. Inte dåligt tycker jag.

Tvåblad Lilla Hestra
foto Thomas Tranefors

Är det någon som är intresserad av en vandring i
orkidèmarkerna kan jag visa runt. Det skall vara
under sommaren veckorna efter midsommar.
Väl mött i blomstermarkerna.
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Bruno Dahlqvist.

Mossnycklar Lilla Hestra foto Thomas Tranefors

Fakta orkidéer.
Fleråriga örter med jordstam eller rotknölar. Blad hela, strödda eller i rosetter.
Blommor ofta i ax eller klasar består av sex kalkblad varav de tre yttre lika och
en av de inre ofta förstorad till en hängande läpp. 44 arter i Sverige, 29 i
Västergötland och 11 funna i Tranemo kommun.
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Fåglar i Tranemo 2009
Fågelåret 2009 var lyckat med 189 observerade arter varav en ny art för
kommunen, nämligen lappuggla. Dessutom andrafynd av sandlöpare
och skräntärna. I mitten av mars rastade för våra trakter fantastiska
mängder gäss och sångsvanar i Korrebo, Månstad. Änder sågs det inte
så mycket av men några dagar i slutet av juli gjorde att flera ovanligare
vadararter räknades in på årslistan. Efter en dålig nattsångarsommar
avslutades året med stora trastflockar som kalasade på de stora mängder
rönnbär som fanns kvar på träden. Tranemo kommun fick under året
också en ny häckart, då ett gransångarpar konstaterades häcka med 3
flygga ungar som resultat.
Årets fågelrapport är huvudsakligen hämtad ur det internetbaserade
rapporteringssystemet Svalan. Liksom tidigare år kommer merparten av
observationerna från fågelgruppens medlemmar men för varje år ökar
antalet observationer från andra skådare som rapporterat från vår
kommun.
Det går naturligtvis även fortsättningsvis att rapportera sina
fågelobservationer via brev, mejl eller telefon till undertecknad eller
någon i fågelgruppen.
Vi vill uppmana alla att rapportera även de ”vanliga” arter som ökar
eller minskar, detta för att kunna följa utvecklingen över tiden och få en
bild av hur fågelfaunan förändras i vår kommun. Det är extra intressant
med häckningar.
Vi vill också att ni rapporterar förstafyndet för våra flyttfåglar för att se
om ankomsttiden förändras genom åren.
Ordlista: ad=gammal fågel, juv=ungfågel, 2K= fågel född förra året,
2K+ en fågel som är född förra året eller tidigare.
Siffran inom parantes anger antalet observationer av arten t.o.m. 2008.
Björn-Åke Andersson
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Smålom En lyckad och en misslyckad häckning Sjötofta (AS,SL,BÅA,
Mats Eriksson).
Storlom Misslyckade häckningar: 1 par Övre Älvsjön, Ambjörnarp (SL,
AL), 2 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE), Grytteredsjön (JL,RJ), 2
par Torpasjön, Länghem (BÅA).
1:a obs: 1 ex Torpasjön, Länghem 31/3 (JL) och 1 ex Övre Älvsjön,
Ambjörnarp samma dag (SL).
Observationer av par, men inga rapporter om häckning, finns från flera
lämpliga häckningssjöar.
Smådopping (51) En häckning med 4 ungar Reningsdammen, Grimsås
11/5-13/10 (JE,m.fl), 1 ex Rådde, Länghem 11/9-5/10 (JL,BÅA,AS).
Detta är blott den andra häckningen i kommunen
Skäggdopping Vinterfynd: 30 ex Dragsudden, Yttre Åsunden,
Länghem 2/12 (LA).
Svarthakedopping Inga lyckade häckningar rapporterade i år men par
under häckningstid fanns på följande lokaler: Korrebo, Månstad 3 par
(BÅA, Thomas Karlsson), Rådde, Länghem 3-4 par (LA,TFG),
Källhult, Limmared 1 par (MD,BÅA,Thomas Karlsson).

Svarthakedopping Rådde 17/4-09 foto Anders Svensson
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Svarthalsad dopping (9) 2 ex rastande Lagmanshagasjön, Ljungsarp
26/4 (JE,m.fl), 1 ex Dragsudden, Yttre Åsunden, Länghem 25/10
(SB,AS).
Senaste fyndet dessförinnan i kommunen är från 2004.
Storskarv Rapporterad från alla årets månader – inga rapporter som
tyder på häckning.
Gråhäger. Häckningar: 3 bon (9 ungar) Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE).
Fem januari- och två februarifynd är rapporterat.
Knölsvan Häckning: 1 par 2 ungar Dragsudden, Yttre Åsunden, Länghem (MD).
Mindre sångsvan (80) 3 ex rastande Tranemosjön 11/3 /SL), 6 ad
rastande Skårtebo, Limmared 15/3 (JE,m.fl), 2 ad rastande Södra Åsarp,
Limmared 15/3 (JE,m.fl), 4 ex rastande Korrebo, Månstad 17/3 (MD), 1
ex Limmared 17/3 (AS), 1 ex mot N Hagasjön, Nittorp 21/3 (JL,RJ).

Mindre sångsvan Skårtebo 17/3-09 foto Anders Svensson

Sångsvan Häckningar: Ringsmosse, Månstad (3 ungar) (JL), Rådde,
Länghem (5 ungar) (TFG), Korrebo, Månstad (5 ungar) (BÅA,Thomas
Karlsson). Stort antal: 150-330 ex Korrebo, Månstad 7-17/3 (TFG).
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Sädgås Vinterfynd: 1 ex hörd Kättsjö, Grimsås 2/12 (JE).
Bläsgås (21) 1 ex mot N Rådde, Länghem 8/3 (JL,MD), 1 ex hörd
Tranemo 7/10 (HE), 1 1K Korrebo, Månstad 16/11 (SB).
Grågås. Häckningar: Endast 10 häckningar är rapporterade.
Stort antal: 250-600 ex Korrebo, Månstad 7-17/3 (TFG). Vinterfynd: 1
ex mot S Kättsjö, Grimsås 1/1 (JE), 7 ex mot N Torpanäset, Länghem
25/1 (AS), 27 ex mot S Limmared 31/1 (JL). Två halsmärkta grågäss
sågs under året, EAF Korrebo, Månstad 15/3 (BÅA) och EAF samt
ESD Askåker, Ljungsarp 20/4-26/5 resp. 22/3-26/5 (JE).
Kanadagås. Häckningar: 12 häckningar är rapporterade från
kommunen. Stort antal: 580-900 ex Korrebo, Månstad 7-17/3 (TFG).
Dålig rapportering av häckande kanadagäss som är betydligt vanligare i
vår kommun.
Vitkindad gås. (28) 1 ex rastande Korrebo, Månstad 15-17/3 (TFG),
120 ex mot O Fiås, Grimsås 2/5 (AL,BÅA,SL), 130 ex mot O Ylen,
Mossebo 2/5 (AL,BÅA,SL).

Vitkindad gås foto Anders Svensson

Prutgås (40) 25 ex mot SV Tranemo 4/11 (MD).
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Bläsand Fynd under häckningstid: 2 hannar Lagmanshagasjön,
Ljungsarp 26/5 (JE) och ett ex samma lokal 15/7 (JL).
Snatterand (46) 1 hona Rådde, Länghem 29/4 (BÅA).
Kricka Stort antal: 100 ex rastande Rådde, Länghem 23-26/8
(BÅA,MD).
Stjärtand 5 ex Yttre Åsunden, Länghem 25/4 (JL), 2-6 ex Rådde,
Länghem 6/9-5/10 (TFG).
Årta. (78) 1 hanne Lagmanshagasjön, Ljungsarp 25/4 (JE).
Skedand. 1 hane Lagmanshagasjön, Ljungsarp 22/4 (JE), 2 par
Algutstorpasjön, Tranemo 25/4 (BÅA), 2 hannar Rådde, Länghem 29/4
(BÅA), 1 honfärgat ex samma lokal 18/9 (JL).
Vigg Max 6 ex under häckningstid Rådde, Länghem (TFG). Ingen
konstaterad häckning.
Sjöorre. Nattsträck: 22 flockar mot N Älvshult, Ambjörnarp 29/3-20/5
(SL), 1 flock mot N Kättsjö, Grimsås 4/4 (JE), 2 flockar mot N Mjällbo,
Uddebo 21/4 (TT), 4 flockar mot N Växtorp, Dalstorp 26/4 (SB).
Svärta (54) 5 ex mot S Kättsjö, Grimsås 3/8 (JE).
Salskrake. (86) 2 hannar Dragsudden, Yttre Åsunden, Länghem 2/4
(SOO,BMO) och på samma lokal 10 ex 8/11 (SB) och 2 ex 2/12 (LA).
Småskrake. 1 par Yttre Åsunden, Länghem 9/5 (JL).
Storskrake Stort antal: 350 ex Dragsudden, Yttre Åsunden, Länghem
2/12 (LA).
Bivråk Fynd under häckningstid är rapporterat från 7 lokaler.
Rödglada (67) 1 ex mot N Tranemo 21/3 (HE), 1 ex Södra Åsarp,
Limmared 28/3 (JL), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 7/4 (SL), 1 ex
Tranemosjön 11/4 (BÅA), 1 2K Rådde, Länghem 13/4 (JL), 1 ad
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 7/6 (MD), 1 ex Ljungsarp 25/6 (Håkan
Åberg), 1 1K mot S Rådde, Länghem 20/9 (SB).
Havsörn minst 1 ex observerades i området Rådde-Hofsnäs-Torpa 2/117/3 (AS,LA,BÅA,RB), 1 ex Limmared 31/1 (JL), 1 ad Månstad 24/2
(Håkan Åberg), 1 ex mot N Älvshult, Ambjörarp 12/3 (SL), 1 5K+
Skårtebo, Limmared 12/9 (AS), 1 ad Dragsudden, Yttre Åsunden,
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Länghem 13/9 (AS), 2 ad mot N Bystad, Limmared 19/9 (MD), 1 1K+
mot S Kättsjö, Grimsås 18/10 (JE), 2 ex Länghem 26/11 (CGA), 1 ex
Torpasjön, Länghem 28/11 (SB).
Flera fynd av 2 ad gjordes i Länghem under häckningstid
(JL,Ulricehamns Fågelgrupp).
Brun kärrhök Fynd under häckningstid: 2 ad honor, 1 3K+ hane
Rådde, Länghem 3/6-12/7 (BÅA,CGA,MD), 1 hane Torpasjön,
Länghem 10/6 (MD), 1 2K hane Ryda mader, Nittorp 15/7 (JE).
Duvhök Häckning: 1 par Fägerhult, Länghem (MR).
Kungsörn 8 fynd av 8 ex mellan 8/2-21/3 och 5 fynd av 7 ex mellan
14/10-26/12. Sommarfynd: 1 4K Vasalyckan, Ölsremma 2/8 (Frank
Johansson), 1 ex rastande Rådde, Länghem 13/8 (LA).
Fiskgjuse Häckningar: Hulared (1 unge) (BZ,BÅA), Länghem (resultat
okänt) (LA), Tranemo (resultat okänt) (AS), Ambjörnarp (resultat
okänt) (AL,SL).
Första obs: 1 ex mot N Skårtebo, Limmared 28/3 (JL).

Ringmärkt Fiskgjuse Hulared foto Björn Zachrisson
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Tornfalk Fynd som tyder på häckning: 3 1K Vasalyckan, Ölsremma
18/8 (Frank Johansson).
Lärkfalk Häckning: Ambjörnarp 2 ungar (AL,SL). Fynd under
häckningstid och fynd som tyder på häckning: Ljungsarp (JE), Grimsås
(JE), Tranemo 2 lokaler (HE,MD), Dalstorp (BÅA), Länghem 2 lokaler
(MD,MR), Limmared 2 lokaler (Thomas Karlsson,RJ).
Pilgrimsfalk (59) 1 ex Ambjörnarp i slutet av juni (Bernt och Robin
Lundgren).
Tjäder 8 spelande tuppar Askåker, Ljungsarp (JE). Detta är det högsta
antalet spelande tuppar som rapporterats i kommunen.
Vattenrall (78) 1 ex Algutstorpasjön, Tranemo 28/4 (BÅA), 1 ex
Tranemosjön 5/6 (BÅA,JL,TT), 1 ex Grytteredsjön, Hulared 30/6
(BÅA), 1 1K Rådde, Länghem 22/8-18/9 (AS,MD,JL), 1 ad samma
lokal (JL), 1 ad Såget, Limmared 19/9 (JL).
Rörhöna (63) 1 ex Källhult, Limmared 9/4-13/7 (MD,BÅA,JE), 1 ex
(ev. bobesök) Såget, Limmared 16/7 (MD).
Sothöna Häckning: minst 3 kullar (6+5+3 ungar) Rådde, Länghem
(Thomas Karlsson,m.fl).
Trana Första obs: 2 ex Opensten, Limmared 4/3 (MD). Tidiga obsar: 2
ex mot N Rådde, Länghem 7/3 (BÅA,AS), 2 ex Korrebo, Månstad 7/3
(AS), 1 ex Fiås, Grimsås 9/3 (ÅJ), 1 ex Stålared, Hulared 10/3 (Patrik
Hansson). Stort antal: ca 2000 ex mot S Tranemo 9/10 (BÅA).
Ett flertal färgmärkta individer har noterats i kommunen och häckande
par har kontrollerats.
Strandskata 2 ex Sämsjön, Månstad 9-30/4 (JL), 2 ex Nittorp 14/4
(TT), 2 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1-15/5 (JE,m.fl), 10 ex
Dragsudden, Yttre Åsunden, Länghem 26/9 (JL).
Flocken på 10 ex är tangerat kommunrekord då en lika stor flock sågs
vid Torpasjön 2003.
Mindre strandpipare Häckning: 2 par Ringsmosse, Månstad (MD),
Algutstorpsjön, Tranemo (TFG), Såget, Limmared (JL,AS,MD),
Hjärphult, Tranemo (SL,m.fl) . Fynd under häckningstid finns
rapporterat från följande lokaler: Grysjön, Sjötofta (SL,AL).
Fjällpipare (1) 4 ex rastande Rådde, Länghem 9/5 (Bengt Sjöberg).
Andra fyndet i kommunen, det första fyndet var 1985.
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Kustpipare (68) 7 ad mot S Torpasjön, Länghem 20/7 (SB), 2 ad mot
SV Kättsjö, Grimsås 23/7 (JE), 1 ex mot SV samma lokal 24/7 (JE), 3
ad (2+1) mot S Lagmanshagasjön, Ljungsarp 26/7 (SB,JvH), 1 ex mot S
Kättsjö, Grimsås 28/7 (JE), 6 ex mot S Bystad, Limmared 6/9 (MD).
Senaste obsen i kommunen var 2004.
Tofsvipa Tidig obs: 1 ex Rådde, Länghem 28/2 (LA).
Kustsnäppa (14) 8 ad mot S Torpasjön, Länghem 20/7 (SB), 3 ad mot
SV Kättsjö, Grimsås 23/7 (JE), 8 ad mot S Lagmanshagasjön,
Ljungsarp 24/7 (JE), 2 ad mot SV samma lokal 26/7 (SB,JvH).
Sandlöpare (1) 1 ad mot SV Lagmanshagasjön 23/7 (JE).
Förra gången sandlöpare observerades var de13/9 1964 då ett ex sågs
vid Trehörningen. Platsen där fågeln observerades tillhör numera
Ulricehamns kommun efter en ändring av kommungränsen.
Mosnäppa (28) 1 ex rastande Rings mosse, Månstad 23/5 (JL).
Vårfynd andra året i rad i kommunen.
Spovsnäppa (18) 3 ad rastande Såget, Limmared 15/7 (AS,GS).

Spovsnäppa Limmared 15/7-09 foto Anders Svensson

Kärrsnäppa 3 ad rastande Lagmanshagasjön, Ljungsarp 19/7 (SB), 3
ad mot S samma lokal 23/7 och 1 ex mot S 24/7 (JE), 1 ex mot S
Kättsjö, Grimsås 20/7 (JE).
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Dvärgbeckasin (64) 1 ex spelande Ryda mader, Nittorp 28/4 (BÅA).
Spelande dvärgbeckasin hörs inte ofta i kommunen, detta var blott
andra gången.
Dubbelbeckasin (17) 1 ex rastande Rådde, Länghem 23/8 (MD).
Senaste obsen var 2003.
Morkulla Vinterfynd: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 1/1 (SL).
Vinterfynd av morkulla görs numera årligen i kommunen.
Myrspov (66) 40 ad mot S Torpasjön, Länghem 20/7 (SB), 5 ex mot S
Kättsjö, Grimsås 20/7 (JE), 13 ex (6+7) mot S samma lokal 23/7 (JE),
76 ad mot SV Lagmanshagasjön, Ljungsarp 23/7 (JE) och från samma
lokal 7 ex (5+2) mot S 24/7 (JE) samt 50 ad mot S 26/7 (SB,JvH), 55 ex
mot S Älvshult, Ambjörnarp 3/8 (SL).
Småspov 2 ex mot SV Kättsjö, Grimsås 23/7 (JE), 3 ex mot SV
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 24/7 (JE) och 1 ex mot S samma lokal
26/7 (SB,JvH).
Storspov Häckning/trolig häckning är rapporterad från 11 lokaler i
kommunen.
Rödbena 1 ex Såget, Limmared 23/7 (GS).
Drillsnäppa 1:a årsobs: 1 ex Dalstorpasjön 4/4 (JvH).
Detta är den tidigaste obsen hittills i Tranemo kommun.
Skrattmås Fynd som tyder på häckning: 10 ex (parning och varnande)
Sämsjön, Månstad (MD).
Fiskmås Stort antal: 100 ex rastande Rådde, Länghem 7/4 (LA).
Gråtrut. Häckning: 2 par Övre Älvsjön, Ambjörnarp (AL,SL), 1 par
Visen, Ambjörnarp (AW), 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp
(misslyckat) (JE).
Skräntärna (1) 1 ad mot S Lagmanshagasjön, Ljungsarp 28/6 (JE).
Detta är andra fyndet i kommunen, det första var 1995.
Fisktärna Häckningar: 1 par Sämsjön, Månstad (JE), 3 par
Lagmanshagasjön, Ljungsarp (misslyckade) (JE), 6 par Visen,
Ambjörnarp (AW).
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Silvertärna 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 13/5 (JE), 1 ad mot S
Opensten, Limmared 24/7 (JL).
Svarttärna (14) 2 ex Torpasjön, Länghem 17/5 (MD,m.fl).
Skogsduva Fynd under häckningstid: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 21/5
(SL).
Ringduva Vinterfynd: 1 ex Länghem 2/1 (LA).

Gök 1:a årsobs: 1ex Kättsjö, Grimsås 30/4 (JE).
Berguv 1 ex i lämplig biotop Dalstorp 21/6 (Tage Assarsson).
Intressant observation då berguv sedan många år saknas som häckfågel
och inte observeras årligen.
Sparvuggla Rapporterad från 7 lokaler under häckningstid.
Kattuggla Rapporterad från 11 lokaler under häckningstid varav 2
konstaterade häckningar Älvshult, Ambjörnarp (SL) och Kättsjö,
Grimsås (JE).

Kattuggla Hofsnäs 6/6-09 foto Magnus Dahl

Lappuggla 1 ex Kättsjö mosse, Grimsås 7/6 (JE).
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Första fyndet i Tranemo kommun. Se separat artikel i denna NiT.
Pärluggla Rapporterad från 4 lokaler under häckningstid.
Nattskärra 1 ex spelande Brandsmo, Tranemo 21/5-3/7
(JL,BÅA,AS), 1 ex spelande Brandsmo, Tranemo samt 2 ex spelande
Brandsjön, Brandsmo, Tranemo 1/6 (JE), 1 ex spelande Tyggestorp,
Tranemo 1/6 (JE), 1 ex spelande Kättsjö, Grimsås 6-12/6 samt 1 ex
födosökande samma lokal 5/8 (JE).
Tornseglare 1:a årsobs: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 14/5 (SL).
Kungsfiskare (47) 1 ex Strömmen, Fägerhult, Länghem 12/4
(SOO,BMO) och 1 ex samma lokal 27/8 (Ingegerd Hansson), 1 ex
Södra Åsarp, Limmared 12/8 (RJ), 1 ex Kättsjö, Grimsås 3/9 (JE), 1 ex
Månstadån, Tranemo 8/10 (DR), 1 ex Jälmån, Nittorps by, Nittorp
19/12 (JvH).
Återigen ett bra år för kungsfiskaren med flera observationer från flera
av kommunens vattendrag.
Härfågel (10) 1 ex Tranemo 17/10 (Gigi Sahlstrand).
Andra året i rad som denna spektakulära fågel ses i kommunen.
Göktyta En häckning vid Tranemosjön (SL) och 1 revirhävdande par
Älvshult, Ambjörnarp (SL).
Mindre hackspett Vår- och sommarfynd har noterats på 7 lokaler.
Trädlärka Fynd under häckningstid: Tranemosjön (TFG), Björkered,
Ambjörnarp (BÅA), Sörkvarna, Dalstorp (TT,SB).
Sånglärka 1:a årsobs: 16 ex Korrebo, 28/2 (BÅA) och 1 ex mot N
Södra Åsarp, Limmared samma dag (JL,RJ).
Berglärka (8) 1 ex Rådde, Länghem 18/10 (SB,JvH).
Senaste observation dessförinnan var 2000.
Backsvala Häckningar: 3 bon Limmared (JL,LA, Bengt Sjöberg), 35
bon Sörkvarna, Dalstorp (JE), 24 bon Tranemosjön (BÅA,MD,JE).
Ladusvala Tidiga obsar: 1 ex Varred, Länghem 13/4 (JL), 1 ex Rådde,
Länghem 18/4 (LA), 1 ex Tranemosjön 18/4 (Partik Hansson), 1 ex
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 19/4 (JE), 1 ex Uddebo 19/4 (TT).
Hussvala Tidig obs: 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 19/4 (JE).
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Större piplärka (2) 1 ex Rådde, Länghem 20/9 (MD).
Trädpiplärka Tidiga obsar: 1 ex Fåle, Limmared 15/4 (MD), 1 ex
Älvshult, Ambjörnarp 18/4 (SL).
Rödstrupig piplärka (86) 2 ex Älvshult, Ambjörnarp 7/9 (SL). .
Forsärla Häckningar eller fynd som tyder på häckning är rapporterade
från 12 lokaler. Dålig rapportering då flera kända lokaler saknas. Tidiga
obsar: 1 ex Tranemosjön 16/3 (KM), 2 ex Forsa, Länghem 17/3 (RB), 1
ex Dalstorp 20/3 (JE), 1 ex Södra Åsarp 20/3 (JL).
Sädesärla 1:a årsobs: 1 ex Såget, Limmared 31/3 (AS).
Sidensvans Fynd under häckningstid: 1 ex mot N Kättsjö, Grimsås 28/4
(JE), 1 ex Fiås, Grimsås 2/5 (AL,SL,BÅA).
Rödhake Vinterfynd: 1 ex Kättsjö, Grimsås 1/1 (JE,AW), 1 ex
Länghem 2/1 (LA), 1 ex Mjällbo, Uddebo 2/2 (TT).
Svart rödstjärt Häckningar och fynd som tyder på häckningar är
gjorda på följande lokaler: Erik Larsson Bygg, Limmared (TFG),
Ardagh, Limmared (MD), Hyltegärde, Limmared (MD), Rörvik,
Tranemo (KM,MD), Teknos, Tranemo (MD), Nexans, Grimsås
(Tommy Ekdahl).
Ringtrast 1 honfärgad Askåker, Ljungsarp 16/4 (JE), 1 hane Södra
Åsarp 25/4 (JL,RJ), 1 ad hona Växtorp, Dalstorp 26/4 (SB).
Rödvingetrast Tecken som tyder på häckning har noterats på 4 lokaler
i kommunen. Vinterfynd: 5 decemberfynd har rapporterats från
kommunen.
Gräshoppsångare (18) 1 sjungande Limmared 4/6 (MD).
Sävsångare Sjungande fåglar har noterats från Tranemosjön 1 ex
(JE,MD,BÅA), 1 ex Grytteredsjön, Hulared (JL,RJ), 1 ex Ryfors,
Nittorp (HE,SL,DR,BÅA), 1 ex Korrebo, Månstad (Thomas Karlsson).
Tidig obs: 1 sjungande Tranemosjön 5/5 (MD).

Ärtsångare Tidig obs: 1 sjungande Älvshult, Ambjörnarp 26/4 (SL).
Törnsångare Tidig obs: 1 sjungande Tranemosjön 1/5 (TFG).
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Trädgårdssångare Tidiga obsar: 1 sjungande Grimsås 2/5 (JE), 1
sjungande Södra Åsarp, Limmared 4/5 (JL).
Kärrsångare (107) 1 sjungande Älvshult, Ambjörnarp 9-10/6 (SL), 1 ex
ringmärkt Tranemosjön 30/8 (BZ,TFG).

Ringmärkt Kärrsångare Tåstarps ängar 30/8-09 foto Jan Lundberg

Svarthätta Tidiga obsar: 1 hane Mjällbo, Uddebo 14/4 (TT), 1 hane
Älvshult, Ambjörnarp 16/4 (SL).
Gransångare Häckning: 1 par fick 3 ungar Grimsås (JE).
Sommarfynd: 1 sjungande Tranemo 26/5 (BÅA), 1 sjungande Sämsjön,
Månstad 26/5 (MD), 1 sjungande Lagmanshagasjön, Ljungsarp 28/6
(JE). Tidig obs: 1 sjungande Tranemosjön 1/4 (SL,TT). Detta är den
första konstaterade häckningen i Tranemo kommun.
Lövsångare 1.a årsobs: 2 sjungande Mjällbo, Uddebo 10/4 (TT).
Grå flugsnappare Tidig obs: 1 ex Kättsjö, Grimsås 1/5 (JE).
Detta är den tidigaste obsen någonsin i Tranemo kommun.
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Mindre flugsnappare (23) 1 ad hane sjungande Toddebäcken, Tranemo
1/6 (RB,KM,Patrik Hansson).
Svartvit flugsnappare 1:a årsobs: 1 hane Torpanäset, Länghem 22/4
(MD). Sen obs: 1 honfärgad Bystad, Limmared 12/9 (MD).
Sommargylling (7) 1 sjungande Tranemo 26/5 (HE).
Törnskata Rapporterad från 12 lokaler.
Nötkråka Fynd under häckningstid: 1 ex Fägerhult, Länghem 20/5
(MR), 1 ex Månsagården, Dalstorp 20/5 (JE), 2 ex Klipporna,
Limmared 30/5-7/7 (JL).
Svartkråka (15) 1 ad Askåker, Ljungsarp 24/4 (SB), 1 ad Växtorp,
Dalstorp 1/11 (SB).
Stare Vinterfynd: 8 ex Tranemo 29/12 (BÅA).
Steglits 8 vår- och 9 höstobservationer.
Snösiska (17) 1 ex Opensten, Limmared 6/3 (JL).
Bändelkorsnäbb (11) 1 ex Svedbergs, Dalstorp 28/11 (JvH), 1 ex
Växtorp, Dalstorp 29/11 (SB).
Senaste obsen dessförinnan gjordes 2002.
Rosenfink 1 sjungande Växtorp, Dalstorp 3/6 (JvH).
Tallbit (46) 3 ex Nittorp 16/12 (HE), 1 hona Nylyckan, Ljungsarp 20/12
(Aina Svenningsson).
Lappsparv 1 ex rastande Rådde, Länghem 6/9 (MD) och 1 ex rastande
samma lokal 12-13/9 (JE,BÅA).
Ortolansparv, 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/5 (BÅA,SL), 1 ex
rastande Fiås, Grimsås 16/8 (JE), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 28/8 (SL),
1 ex rastande Växtorp, Dalstorp 29/8 (SB).
Sävsparv Tidig obs: 1 ex Korrebo, Månstad 28/2 (BÅA).
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Observatörer:
AL
AS
AW
BZ
BMO
BÅA
CGA
DR
HE
GS
JE
JL

Andreas Lundgren
Anders Svensson
Anders Wikland
Björn Zachrisson
Britt-Marie Olsson
Björn-Åke Andersson
Claes-Göran Ahlgren
Daniel Rundgren
Hans Ericson
Gunnar Svensson
Jens Ekdahl
Jan Lundberg

JvH
KM
LA
MD
MR
RB
RJ
SB
SL
SOO
TFG
TT

Janis von Heyking
Krister Melkersson
Lennart Appelqvist
Magnus Dahl
Mikael Ramström
Roger Book
Ronny Josefsson
Stellan Bygård
Sigvard Lundgren
Sven-Olof Olsson
Tranemo Fågelgrupp
Thomas Tranefors

Signaturen TFG innebär att flera av fågelgruppens medlemmar sett
fågeln/fåglarna samma dag eller under en längre period.
Förutom ovanstående rapportörer har ett flertal personer rapporterat via
Svalan eller muntligt och vi framför ett stort tack till alla dessa. Ingen
nämnd och ingen glömd.

1 maj inventering 09 foto Magnus Dahl
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Tranor
En allt större del av arbetet med tranor görs numera vid datorn. Förutom att
Tranemo trangrupp fått ytterligare utökat ansvar inom den svenska
tranarbetsgruppen så genererar de ringmärkta tranorna många avläsningar.
Under 2009 har 243 fynd av ringmärkta tranor godkänts. Eftersom ett fynd kan
bestå av många rapporter så är antalet sådana betydligt större. Varje rapport ska
bedömas, d.v.s. godkännas eller ej, samt dataläggas. Men det är naturligtvis
dessa uppgifter man som ringmärkare vill ha för att få ökad kunskap om arten.
Ringmärkning
8 ungar och en vuxen trana ringmärktes, vilket är i samma storleksordning som
de senaste åren. En av ungarna försvann innan den kunde flyga.
Haglund

Den vuxna tranan märktes i Ambjörnarp och är den andra vuxna vi märkt. Den
första märktes som ruggande 2001. Årets märkning har en annan bakgrund.
Morgonen 19 juni ringde Åke Haglund, Ambjörnarp, och berättade att en trana
fastnat vid ABAS fabriksområde. På plats konstaterade jag att tranan kommit in
i ett smalt utrymme mellan ett nätstaket och en brädvägg. Den kunde bara ta sig
en bit framåt eller bakåt och hade skavt både vingar och ben så att det blödde
något.
När tranan infångats undersöktes den noga och även om den haltade betydligt
och släpade med en vinge var både vingar och ben hela om än med tydliga
skavsår.
Jag bedömde att tranan skulle kunna ha en chans att klara sig och därför försågs
den också med färgringar. Med Åkes hjälp släpptes tranan sedan på öppen mark
i By på andra sidan Byasjön. Minst två personer rapporterade sedan att de sett en
skadad trana i By.
När jag i augusti kontrollerade en tranflock vid Ladugården, S. Åsarp, fanns
Haglund, det blev denna tranas namn, där. Från 11 oktober till 5 november har
den sedan setts i norra Tyskland, väster om Stralsund.

Kontroller av ringmärkta tranor
Antalet kontroller är numera så stort att arbetet med att bearbeta dessa tar ganska
mycket tid. Det går tyvärr ut över analysen av uppgifterna, men förhoppningsvis
skall detta också kunna utföras så småningom.
Den tidiga bortflyttningen från vårt område redan i mitten av september
medförde att kontrollerna av de 3-4 höstflockar vi brukar ha i vårt närområde
blev färre än vanligt. De flesta familjer med märkta ungar hade t.ex. inte anslutit
till någon sådan flock. Flyttningen hade i varje fall för några tranor gått direkt
till Rügen. Så hade t.ex. RödVitRöd-BlåGrönGul (RWR-BuGY) setts t.o.m. 6
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september i en flock i Månstad, och den 13 september sågs den på Rügen,
Tyskland.
Tranan RödVitRöd-BlåGrönBlå (RWR-BuGBu) märktes 2001 i Ryfors,
Nittorp. I somras kom en rapport från Olsfors, Bollebygd, om denna trana. Den
hade där setts tillsammans med partner och två ungar. Till det allra mest
intressanta i transtudierna är att se var de ringmärkta tranorna etablerar revir och
häckar. I detta fall har denna hona flyttat ca 50 km i västerut från födelseplatsen.
RWR-BuGBu är också en av de tranor som märkts i Tranemotrakten som setts
vid Hornborgasjön under två vårar. Att den inte någon gång setts i Spanien kan
tyda på att den övervintrar i Frankrike. Tranans livshistoria baserat på rapporter
finns i slutet av artikeln.
RBkR-BuBkR märktes i Stålared, Hulared, 2006. I oktober 2009 sågs den nära
Malaga i södra Spanien. Det är den sydligaste observationen i Europa av någon
trana märkt i Tranemo. Några månader senare fanns den i Extremadura i västra
Spanien där den också fotograferades.

Sigvard Lundgren
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Livsöden för två ringmärkta tranor. Den första raden anger datum och
plats för märkning, övriga rader observationer.
red-white-red blue-green-blue
200127/6
Märkt Nittorp, Tranemo.
Moen female
2001:
9/8-21/9
Ryfors, Nittorp, Tranemo. Family 2+1.
19/10-8/11
Hohendorf, Nisdorf, Kinnbackenhagen, Gross Mohrdorf
and Altenpleen, Nordvorpommern, Germany.
8-16/12
Favresse and Thieblemont-Faremont, Champagne, France.
2002:
7/9
Hornborgasjön, Västergötland.
24/9-1/10
Gross Mohrdorf and Günz, Nordvorpommern, Germany.
2003:
10/1-2/2
Vouillers and Saint-Remy-en-Bouzemont, Lac du Der,
Champagne, France.
13/3
Dreibrück, Havelland, Brandenburg, Germany.
28/3-13/4
Hornborgasjön, Västergötland.
3/9-2/10
Gudhem, Mårbylund and St. Bjurum,
Hornborgasjön, Västergötland.
29/10
Videix, Haute-Vienne, Limousin, France.
2004:
29/2-6/3
Gerswalde, Uckermark, Brandenburg, Germany.
20/10
Velgast, Nordvorpommern, Germany.
29/10-1/11
Wehrblecker Heide and Rehdener Geestmoor, Diepholz,
Niedersachsen, Germany.
2005:
21-25/3
Hornborgasjön, Västergötland.
12/5
Viared, Borås, Västergötland.
2006:
15-25/10
Günz and Bartelshagen II, Nordvorpommern, Germany.
22-25/11
Allerbruch and Borgstedt, Diepholz, Niedersachsen,
Germany.
2007:
11/3
Camitz, Nordvorpommern, Germany.
15-18/10
Barth, Nordvorpommern, Germany.
1/11-4/12
Donstorfer Siedlung and Lange Lohe, Diepholz,
Niedersachsen, Germany.
2008:
16-20/10
Altenpleen, Hermannshof and Kronsberg,
Nordvorpommern, Germany.
14/11-22/12
Dreeker Fladder, Lange Lohe and Mariendrebber,
Diepholz, Niedersachsen, Germany.
2009:
9/6
Olsfors, Bollebygd, Västergötland. Breeding, 2 juv.
7/11
Lange Lohe, Diepholz, Niedersachsen, Germany.
2010:
23/1
Liposthey, Les Landes, Aquitaine, France.

31

red-black-red
blue-black-red
2006
30/6
Märkt Stålared, Hulared
Per
female
2006:
13-23/10
Hohendorf, Gr. Mohrdorf and Richtenberg,
Nordvorpommern, Germany.
11/11
Logrosán (Cá), Extremadura, Spain.
2007:
29/12
Navalvillar de Pela (Ba), Extremadura, Spain.
2008:
28/3
Hornborgasjön, Västergötland.
29/9-1/11
Flemendorf, Hohendorf and Günz, Nordvorpommern,
Germany.
2009:
30/10
Laguna de la Fuenta de Piedra, Malaga, Andalusia, Spain.
2010:
22/1
Obando (Ba), Extremadura, Spain.

Tranan RBkR-BuBkR i Obando, Extremadura, Spanien januari 2010. foto: Arkadiusz Broniarek
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Tomtkryss – kan dä va nåt ?
Många fågelskådare gillar att föra listor över vilka arter man sett. ”Life-list”,
VP-lista, Sverige-lista, VG-lista, Årslista, Kommunlista, Reselista etc – ”listan”
över listor kan göras lång och skådare är sannerligen kreativa när det gäller att
skapa nya varianter !
På senare år har det blivit populärt med
”tomtlista”. Det innebär att man noterar
vilka arter man sett på eller från sin
tomt. Det låter ju väldigt snävt och
listans längd måste bli starkt beroende
av var tomten ligger.
Hur som helst, så tycker jag dels att det
är en ”kul grej” att notera vilka arter
man ser hemma från tomten. Men dels
känner jag personligen att med åren så uppskattar jag mer och mer
hemmaskådning, gärna i kombination med hus- och trädgårdsarbete, eller
tillsammans med familjen. Det sätter en krydda på vardagen och är så ”enkelt”
jämfört med att dra iväg till en särskild fågellokal flera mil bort. Tomtskådning
blir mer ett resultat av att fåglarna visar upp sig på sina villkor, än att jag ”jagar”
fram dem genom att åka hit och dit. Med andra ord avkopplande skådning och
dessutom ett bra sätt att ge hemmamarkerna mer uppmärksamhet !
Jag har nu bott i Kättsjö i 16 år och hittills är tomtlistan 164 arter lång. Första
året blev det ju givetvis en mängd tomtkryss. Även de påföljande åren blev det
en hel del nya arter. Inte minst 1996, då jag lät gräva den första dammen på
åkrarna. 2000 blev det två dammar till och med åren har jag planterat en del
bärbuskar och ”vårdat” buskridåerna runt åkrarna så att de ger skydd och
attraktiv biotop för diverse småfåglar. Vinterfågelmating är också en bra åtgärd,
särskilt för fåglarna, och kan dra till sig någon överraskning då och då. En
viktig förutsättning för Kättsjö-listan är att det inom skådaravstånd finns
varierande biotoper som skapar mångfald. Det finns åkrar, betesmark,
lövskogsdungar, barrskog och mossar. Att det är ganska öppet landskap runt
tomten gör ju också att man kan se en hel del flyttfåglar. Man skulle givetvis
kunna stå och spana många timmar under vår och höst för att ”hänga in” några
ovanligare flyttfåglar, men jag tycker det är en ganska långtråkig form av
skådning. Det känns klart roligare när något spännande bara dyker upp just när
man klyver ved eller målar fönstren...
Ett urval av arter som rastat inom observationsavstånd från tomten är:
bläsand, vigg, kornknarr, dvärgbeckasin, mindre strandpipare, större
strandpipare, turkduva, turturduva, nattskärra, kungsfiskare, göktyta, svart
rödstjärt, ringtrast, gräshoppsångare, kärrsångare, mindre flugsnappare,
skäggmes, rosenfink, tallbit, lappsparv och ortolansparv.
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Ett urval av arter som setts flyga förbi är:
mindre sångsvan, vitkindad gås, sjöorre, svärta, glada, havsörn, jaktfalk,
pilgrimsfalk, kustpipare, kustsnäppa, myrspov, småspov, fjällabb, trädlärka,
skärpiplärka och bändelkorsnäbb.
Senaste åren har det blivit i snitt en ny art per år, men 2009 blev det hela tre
stycken nya, så om jag kan skåda här i 30-40 år till borde det vara möjligt att nå
180-190 arter...
Ganska häftigt i jämförelse med att det under de senaste 40 åren setts drygt 250
arter i hela Tranemo kommun !
En annan jämförelse, som jag just nu gjorde, är att kolla statistiken på ”Klub
Tomt 100” - ja, det finns faktiskt en sådan på
http://www.artportalen.se/birds/artrace/tomtx/.
I topp på den listan ligger Bertil Breife på Öland med 203 arter. Med mina 164
arter kommer jag in på 5e plats i Sverige. Inte illa, men vid närmare koll förstår
jag att Klub Tomt 100 flyttats till ”Svalan” nyligen och det finns således fler
bättre listor som inte flyttats över ännu. Kul ändå och jag kommer nu att ”ansöka
om behörighet”, vilket jag hoppas fler Tranemo-skådare också gör för att lyfta
fram vår kommun i landets skådarkretsar. Ett tips till er som roas av lättsam
skådar-humor rekommenderar jag också att gå in på den ”gamla” sidan
http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/yardbird.html och där läsa
”regler och tips” där det ges många exempel på vad som kan göras för att öka på
sin tomtlista...
För att bättra på förutsättningarna kanske jag också skulle försöka mig på lite
mer ”biotop-förbättrande” åtgärder... Betade sumpängar och buskmarker i
anslutning till dammarna skulle gå att ordna, sumpskog skulle nog också kunna
skapas i kanten av dammarna, men frågan är om det finns inflyttningsvillig järpe
tillräckligt nära ? Mer bärbuskar och snår kommer det att bli med åren, men man
skulle också kunna så igen en åker med tistlar och fröväxter för att locka fler
tättingar. Eller kanske tvärtom beta markerna hårdare, med t.ex. får och getter,
för att skapa en annorlunda biotop som kanske kan dra till sig något. Nu svävar
nog min tankar iväg, men visst finns det möjligheter att skapa bättre
förutsättningar. Trots det, så tror jag det får bli en hyfsat bekväm och sansad
förbättringstakt. Man ska ju hinna njuta av det som är och det lär dyka upp fler
nya tomtkryss oavsett, bara jag håller öron och ögon öppna !
Vilka ”möjliga” arter finns då att hoppas på de närmsta åren ?
smådopping, vit stork, prutgås, bläsgås, brunand, årta, rörhöna, svartsnäppa,
fisktärna, silvertärna, rödstrupig piplärka, näktergal, blåhake, gråsparv och
snösiska är arter som känns hyfsat realistiska att de skulle kunna rasta eller
sträcka förbi. Om jag får vara frisk och bo kvar, så kan jag berätta hur det gått
om om ett antal år. Och visst ska jag göra någon insats för att förbättra
förutsättningarna runt tomten !
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Jag kan också berätta att när det gäller blåhake så har jag redan ”varit nära”
eftersom en av våra katter tog en blåhake för något år sedan. Jag hittade en
fjäderhög, men den var inte särskilt kryssbar...
Slutligen en liten uppmaning ! Det finns ju fler skådarnördar i vår kommun, så i
nästa NiT kanske vi kan få läsa om en annan tomtlista eller varför inte om
”häckande tomtarter” !
Jens Ekdahl
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Årets flora art
Backsippa Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris minskar i Sverige vilket gör att den
kommer att rödlistas 2010 som sårbar (VU).
Under florainventeringen 1977-2000 noterades backsippan på 57 lokaler i
Tranemo kommun. Backsippa växer på ställen som är öppna, torra och soliga.
Den är indifferent för kalk men underlaget ska bestå av sand eller vara
moränhaltigt. Några miljöer där man kan finna backsippa är glesa tallskogar,
torra naturbetesmarker, gravfält eller sandiga åsar. Den är starkt hävdberoende
dvs. den missgynnas av igenväxning. Hävden kan utgöras av bete eller slåtter.
Inom flera områden i Sverige har en klart dokumenterad minskning skett av
backsippa vilket lett till rödlistningen. Ökat kvävenedfall från atmosfären eller
konstgödning gör att backsippa på sina växtplatser slås ut av mer
konkurrenskraftiga arter.
Under 2010 vill vi ha hjälp av er att rapportera in uppgifter om lokaler för
backsippa. Du kan rapportera dina fynd på Artportalen och gå vidare till
"Rapportsystemet för kärlväxter och svampar". Anteckna antalet plantor. Under
rubriken ”Kommentar” kan du skriva in eventuella hot mot beståndet eller andra
uppgifter som kan vara av värde. Rubriken ”Biotop” kan du använda dig av för
att ge en beskrivning av växtplatsen och där även notera om någon typ av hävd
förekommer (bete eller slåtter). Vill du hellre skicka in dina rapporter via vanlig
post finns rapportblankett för detta på vår hemsida www.tranemo.snf.se . Där
finns även en lista på de lokaler som där backsippan noterades under
florainventeringen.
Så missa inte chansen till en trevlig utflykt i vårvärmen och samtidigt göra lite
nytta, kanske du hittar en ny lokal med denna charmiga växt.
Thomas Tranefors

Backsippa Banvallen N Tranemo 24/4-09 foto Magnus Dahl
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Trädexkursioner 2009
Vi möttes på Ölsremma kyrkoparkering den 16 maj kl 09.00 Ett glatt gäng med
intresse för stora träd.Alla träd vi kom att mäta kan inte gå under epitetet
jätteträd beroende på att de helt enkelt inte kan bli jättelika, men de är stora för
att vara av sitt slag.
Det första trädet vi studerade var den stora granen vid ”Gubbalia” (Grebbaslätt
Ölsremma). Vi hade inga instrument att mäta höjden med, men vi uppskattade
den att vara ca 30 m. Omkretsen i brösthöjd var det ingen svårighet att mäta, då
vi hade ett rejält måttband med oss. 305 cm i omkrets var granen som verkligen
är pampig.

Gubbaliagranen Grebbaslätt 16/5-09 foto Thomas Tranefors

Thomas Tranefors och Björn-Åke Andersson skötte alla anteckningar om träden
denna dag och Thomas fotograferade även de intressantaste. Thomas är den som
samlar och dokumenterar alla inkommande rapporter om stora träd i kommunen.
Han hade fått in en uppgift om en gran på gården Jorstorp i Ljungsarp som
skulle vara 308 cm. Johnny Johansson från Ölsremma kände till detta träd och
kunde visa oss platsen där det växer, som för övrigt ligger bara någon kilometer
söder om ”Gubbalia”.
Denna gran är inte lika hög som den förra beroende på att den till skillnad från
den andra står öppet på en betesmark utan konkurrens från andra träd som
annars tvingat upp den till högre höjder. Den har dock ett mycket vackert
grenverk.
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Efter noggranna mätningar kunde det fastställas att den var 303 cm i omkrets.
Det kan konstateras att de var märkvärdigt lika i grovlek men att granen i
”Gubbalia” är den hittills grövsta i kommunen som är uppmätt och rapporterad.
På väg upp till Lid i Ölsremma passerade vi Åremma där en av flera fina ekar
mättes till 385 cm i omkrets.
Vid gamla skolhuset i Lid står en präktig sälg som mäter hela 347 cm runtom på
det smalaste stället under
brösthöjd.
Skolhuset är numera bostadshus.
Där bor Alvar Hallqvist som
berättade att hans far mindes
sälgen från sin skoltid omkring
1905.
Det är intressant med tanke på att
man kanske inte tänker sig sälgar
som vårdträd med aktningsvärd
ålder. Helt klart är sälgen ett ofta
underskattat träd av oss människor
dock ej av djur, vilken den är
viktig för från minsta insekter till
de största älgar.
På den längst i ost belägna gården
i Lid kunde vi beskåda
körsbärsträdet som mäter hela 277
cm i omkrets. En bit upp delar sig
trädet och övergår i fyra stammar
på vilka det bildats flera stora
vrilar, i klykan växer både rönn
och blåbär. En välbehövlig fika
intogs i solskenet för det var en
strålande dag.
Sälgen vid gamla skolan i Lid 16/5-09 foto Thomas Tranefors

Efter detta tog vi en promenad i omgivningarna där vi studerade några grova
aspar, den grövsta var 244 cm och något svårmätt då den växer på en stenig
brant. I närheten mätte vi även en rönn till 182 cm och en hassel till 56 cm i
omkrets.
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Sedan lämnade vi Ölsremma och tog oss ett par km in i Dalstorps socken för att
se björken med stort B. Den står vid jordkällaren på gården Målskog.

Björken i Målskog 16/5-09 foto Thomas Tranefors

Ägaren Åke Bertilsson berättade att stormen Per slet bort en av tre stammar som
huvudstammen delar upp sig i ett par meter upp. Den tog med sig ett stycke av
huvudstammen som Åke hade mätt till 350 cm något år innan skadan uppstått.
Nu visade den sig vara 325 cm i omkrets vilket även detta är imponerande.
Som träd betraktat har det nog sett sina bästa dagar, men vissa insekter hade
redan gjort sig nytta av förgängligheten. Det kunde man se på alla små hål i
stammen.
Sista inspektionen för dagen gällde en ek på Älmås Västergård ungefär mitt
emot den väg som leder till Horshaga. Denna ek som håller 500 cm i omkrets är
ett mycket vackert träd i perfekt skick med stor och välbalanserad krona, ja kort
sagt själva sinnesbilden av hur en ek skall se ut. Har ni vägarna förbi, så stanna
till och ta en titt på ett träd som tar plats.
Sedan tillbaks på kyrkoparkeringen där denna intresserade grupp löstes upp efter
en givande förmiddag.
10 oktober
Det har nu gått några månader sedan förra trädexkursionen.
Det är en gråmulen och lite kylig höstmorgon då vi träffas utanför byakrogen i
Ambjörnarp.
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Sigvard Lundgren var vår ledare denna dag och skötte även anteckningar samt
fotografering.
Vårt första mål för dagen var Stjärnebo, en vacker gammal och välbevarad by.
Alldeles i närheten av byns gamla hus växer ett antal ännu äldre ekar i
varierande skick.
Den grövsta eken som är ihålig mäter på det smalaste stället under brösthöjd 543
cm.
Det var ett ganska svårmätt träd då stammen är väldigt knölig och ojömn men då
vi hjälptes åt flera personer så fick vi fason på mätningen. Därmed blev trädets
omkrets något mindre än en tidigare rapport visar. Den är ändå en av de grövsta
i kommunen. Kronorna på dessa ekar är inte i perfekt skick, mycket beroende på
att de varit inväxta i tät skog.
Denna är nu nedtagen, så nu har ekarna stor chans att åter frodas.
Sedan åkte vi till Vägabo där vi mätte en stor gran till 252 cm vilket också var
en viss nedgradering från tidigare rapport. Dock är granen lika stor som förut!
Sedan gick färden till Övre Lalabo där Bengt Andersson kunde visa oss ett antal
stora och intressanta träd.
Det största var en alm som hade en omkrets på 443 cm och även en
imponerande höjd. Ett träd man känner vördnad inför, ett jätteträd.
En oxel mättes upp till 240 cm. Utmed vägen till Yttre Lalabo på tomtmark
kunde vi studera lunglav som växte bl.a. på en alm 352 cm i omkrets och en
lönn 262 cm.
Lite längre bort utmed vägen ligger en lind död, men denna är den största
inrapporterade i kommunen med en omkrets på 420 cm
I Bengt Anderssons trädgård upptäckte vi att en kastanj såg ovanligt kraftig ut.
Den mättes till hela 324 cm i omkrets. Ett för oss nytt träd kunde alltså
dokumenteras.
Vi fortsatte till Hallabo torp. Där uppe på höjden fikade vi i den nu
frambrytande solens glans. Sedan, i en vacker fårhage beskådade vi en av få
inrapporterade bokar. Denna gäller än så länge som den grövsta och vid
kontrollen stannade måttbandet på 335 cm.
På vår återresa stannade vi åter till på Övre Lalabo marker och tittade till en
gammal ihålig ek på stark retur men fortfarande i liv. Den har en omkrets av 452
cm
Efter att måttbanden fått svalna åkte var och en hem till sitt efter en intressant
exkursion.
Frank Johansson
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Preliminära resultat jätteträd
Trädslag
Alm (3)
Ask (18)
Björk (3)
Bok (2)
Ek (37)
Gran (6)
Hassel (1)
Kastanj (2)
Klibbal (1)
Körsbär (2)
Lind (4)
Lönn (4)
Oxel (2)
Rönn (3)
Sälg (6)
Tall (3)
Äppelträd (1)

Omkrets
4,90
8,20
3,25
3,35
7,13
3,05
0,56
3,24
1,70
2,77
4,10
3,65
2,80
1,82
3,47
3,10
1,18

Socken
Hulared
Hulared
Dalstorp
Ambjörnarp
Länghem
Ölsremma
Ölsremma
Ambjörnarp
Tranemo
Ölsremma
Ambjörnarp
Dalstorp
Tranemo
Ölsremma
Ölsremma
Tranemo
Ölsremma

Lokal
Åkerhult
Åkerhult
Målskog
Hallabotorp
Djurgården
Grebbaslätt
Lid
Övre Lalabo
Lilla Hestra
Lid
Övre Lalabo
Svedjorna
Mjällbo
Lid
Lid
Brandsmo
Lid

Antal rapporterade träd per socken:
Tranemo
Ambjörnarp
Ölsremma
Nittorp
Månstad
Dalstorp
Mossebo
Hulared
Länghem
Södra Åsarp
Ljungsarp
Sjötofta

52
15
14
5
4
3
3
2
2
1
1
0

Kommentar: Med omkretstrekord på 6 arter ställer sig Ölsremma socken i
första ledet tillsammans med Tranemo socken med flest rapporterade träd inför
upploppet. Lite missvisande är väl Länghems placering då länsstyrelsens 493
träd inte är med i denna sammanställning varav de flesta är just ifrån
Torpa/Hofsnäs. Se www.tradportalen.se
Jumboplatsen som Sjötofta har hoppas vi kunna förbättra genom vår exkursion
den 16 oktober. I övrigt hoppas vi på flera nya rekord till nästa år som kastar om
ordningen på denna ärorika sockenkamp. En komplett lista finns på vår hemsida.
Thomas Tranefors
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Nya fågelart: Lappuggla
En av årets överraskningar blev kommunens första lappuggla. Så här gick det
till.
Morgonen den 7 juni steg jag upp vid 4.30 för att gå en runda på Kättsjö västra
mosse och kolla hur det gått för ljungpiparna, viporna, lärkfalkarna m.m. som
visat häckningsindicier vid besök på mossen tidigare under våren.
Vid 7-tiden närmade jag mig Begsholm i nordvästra delen av mossen.
Bergsholm är en ca 50 m hög kulle omgärdad av mosse och myrmark. Skogen
på Bergsholm avverkades för ca 15 år sedan och kvar står några 10-tal frötallar.
Från mosskanten hörde jag några upprörda kråkor och nötskrikor, vilka jag
också hört tidigare på morgonen. Min tanke var att en räv gjorde dem upprörda,
men strax när jag passerade kantzonen och lyfte blicken mot sluttningen såg jag
hur kråkorna attackerade en större fågel som ivrigt flaxande försökte fly uppåt.
Ojoj ! Det var en stor grå uggla. Sekunden efteråt hade jag en lappuggla i
kikaren, med ett par kråkor nafsande i stjärtpennorna. Ugglan var storhuvad med
det typiska karaktärsfulla ansiktet som gav ett lite förskräckt och vilse intryck
med ögonen liksom omringade av stora glasögon, ungefär som ugglan i
fablernas värld...
Både vingar och stjärt var
relativt långa, men kroppen
uppfattade jag som
förhållandevis liten, ej i
proportion till huvud och
vingar. Hela ugglan var
tecknad i kall gråskala, helt
utan varmare toner.
Undersidan var ljusare än
ovansidan. Vingarna hade
mörkare bandning och
mörkare knogfläck samt
ljusare vitgrå fält på
handen. Stjärten och dess
mörka band (som är en
typisk artkaraktär) såg
sliten ut och suddigt
tecknad.
Lappugglan flaxade till
synes panikartat, utan
någon större effektivitet, för
att få höjd och bli av med
kråkorna. Snart var den
uppe över tallarna och jag

Lappuggla foto Anders Svensson
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stod häpen och fattade knappt vad jag hade i kikaren. Jag ringde Stellan, men
han svarade inte. Nytt försök med Magnus, som svarade och larmade ut ugglan.
Vid det laget hade den nått en höjd en bra bit över trädtopparna högst upp på
kullen, men den fortsatte lika energiskt att ”vifta” sig uppåt. När den nådde en
höjd på uppskattningsvis ett par hundra meter tog den kurs norrut genom
omväxlande glidflykt och kraftfullare vingslag. Därefter tog den ytterligare höjd
med mer aktiva vingslag i cirkelfomad flyft och gled sedan vidare norrut.
Kråkorna tappade intresset och en bivråk seglade förbi. Den upplevdes ungefär
jämnstor, kanske aningen större, och framförallt med längre vingar än
lappugglan. Glidflykten varvades med lugnare och kraftfullare vingslag och
ugglan tappades ur sikte bakom träden när den var några hundra meter norrut.
Då hade jag observerat ugglan i ca 10 minuter. Jag sprang upp till toppen av
kullen, men kunde inte återfinna den trots att jag såg flera km norrut över
trädtopparna.
En stund senare anlände Magnus Dahl och även Anders Svensson anslöt.
Eftersom jag inte hade hittat ugglan från min höga utsiktpunkt hoppades jag att
den gått ner i skogs- och myrmarkerna en bit norrut mot Askåker. Vi spred ut
oss och gick kors och tvärs genom barrskog, hyggen och myrkanter. Även om
lappugglan är stor är det nog ganska liten chans att upptäcka den i
skogsmarkerna, om den nu hade gått ner... men vi gjorde ett tappert försök att
återfinna den. Ganska möra i benen och besvikna över att ingen mer fick se
lappugglan, gav vi upp vid lunchtid.
Några dagar senare genomsökte jag området igen och letade särskilt efter
spybollar under frötallarna på Bergsholm, men inte ett spår av ugglan. Så här ett
halvår senare känns fortfarande upplevelsen smått otrolig och än en gång har
man blivit påmind om att vad som helst kan dyka upp var som helst, så det är
bara att ge sig ut oftare i hemmamarkerna !
Vart ugglan tog vägen förblir en olöst gåta, men för att få en uppfattning om
lappugglans uppträdande i södra Sverige 2009 sökte jag nu i ”svalan” och
hittade följande fynd, exkl. sk. ”skyddade” obsar:
2 feb o 14 mars Emmaboda
7 mars skadad, omhändertagen, Delary, Småland
7 mars Eljaröd, östra Skåne
15 mars Falsterbonäset, Skåne
5 april Dalsland
12 april Hunneberg, Vg
18 april Brommö, östra Vänern
19 april Mästocka skjutfält, Halland
7 maj trolig lappuggla Laholm, Halland
4 juni mellersta Sörmland
7 juni Kättsjö
19 juli o 1 aug Torsö, östra Vänern
Sep- 2 okt (dog) trol annan individ än i april, Halland
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Jag kollade också utvecklingen åren 2000-2009. Fram tills för några år sedan
hade ytterst få lappugglor observerats söder om mälardalen, men senaste 3 åren
har något hänt och antalet observationer, ända ner till Skåne, ökar. Ibland görs
en enstaka observation på en lokal. Vid andra tillfällen stannar individen ett tag.
Tyvärr är det också ganska stor andel av de sydliga fynden som gäller skadade,
utmattade eller döda lappugglor. Flest observationer görs på våren, men alla
årets månader är representerade, vilket kan indikera att det är ett fåtal
”kringströvande” ugglor som ses på många olika ställen. Varför lappugglorna
drar sig oftare söderut nu än tidigare är okalrt, men förmodligen har det som
oftast med födotillgången att göra.
Utöver att få se en ”nordlig skogsuggla” i Kättsjö, så är jag förvånad över
beteendet. Ugglan såg ut att kämpa hårt för att ta höjd och ”sträckte” iväg en bra
bit över trädtopparna i fullt dagsljus. Så här långt har jag inte hört talas om något
liknande för varken lappuggla eller andra ugglor. Det närmaste i beteende är de
jord- och hornugglor som man kan se flyga på låg höjd under höst- och
vinterhalvåret då och då. Om någon av er har kunskap om det ovan beskrivna
beteendet för lappuggla så skulle det vara intressant att höra mer om.
Jens Ekdal

Ny däggdjursart: Pipistrell
I Naturen i Tranemo 2005 fanns en artikel om vilka däggdjursarter som är
observerade i Tranemo kommun. Där listades de dittills kända fynd som gjorts
och listan slutade på 38 arter. Förra året fick jag reda på att Länstyrelsen gjort en
fladdermusinventering i Tranemo kommun 2005. När jag tittade på resultatet
konstaterade jag att ytterligare en, eller troligen 2-3 nya fladdermusarter noterats
inom kommunens gränser. På Torpanäset i Länghem noterades den sällsynta
pipistrellen som närmast påträffats vid sjön Vidösten i Kronobergs län. Fyndet
är det första i såväl Tranemo kommun som i landskapet Västergötland.
Dessutom fanns observationer av Mustaschfladdermus/Brandts fladdermus på
flera olika lokaler i vår kommun. Dessa arter kan inte särskiljas med
fladdermusdetektor utan måste fångas i nät för att man skall kunna bestämma
vilken art det rör sig om. Med dessa fynd konstaterar jag att det i Tranemo nu
har setts 39 olika, säkert bestämda, däggdjur.
Björn-Åke Andersson
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Möten: Styrelsen har haft 9 protokollförda möten inklusive årsmötet 2009.
Medlemsantal: Vid utgången av 2009 var föreningens medlemsantal 283 st. Av
dessa var 122 st familjemedlemmar.
Aktiviteter under året: Föreningen har erbjudit medlemmarna ett flertal
organiserade aktiviteter under året, med främst studier av blommor och fåglar.
Under april månad fanns en utställning på biblioteket i Tranemo där
Naturskyddsföreningen 100 år visades.
I år har ett byalagsprojekt startat i kommunen. Vid uppstarten av detta projekt
medverkade TNF. Som dragplåster till detta möte hade Staffan Widstrand
engagerats. Han visade och kåserade kring ett bildspel från Arktis.
Även i år arrangerades ett höstmöte ihop med Månstads Hembygdsförening och
Studiefrämjandet där naturfilmaren Ingemar Lind visade sin film
”Fågelmänniskor”.
NIT, Naturen i Tranemo togs fram i 300 ex och skickas ut till samtliga
medlemmar.
Fågelgruppen. Gruppen har träffats regelbundet varje månad utom juli.
Tranarbetsgruppen har haft besök från Frankrike och totalt 9 tranor ringmärktes
under sommaren.
Vid Tranemosjön har ringmärkning av fåglar ägt rum vid flera tillfällen under
hösten och i år ringmärktes 188 fåglar.
Botaniksektionen. Har bl.a. organiserat De vilda blommornas dag och en
orkidévandring.
Kommunala kontakter. Samarbetet med kommunens naturvårdshandläggare
fortsätter regelbundet. Samrådsmöte har ägt rum om hur Tåstarps ängar har
skötts och presentation av framtida aktiviteter.
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Övrigt. Föreningens arkiv har flyttats och finns nu i föreningsarkivet i
kommunhuset i Tranemo.
Styrelsen framför ett varmt tack till alla som medverkat till ett berikande och
varierat verksamhetsår och hoppas på ett fortsatt aktivt medlemsengagemang år
2010.
Styrelsen

Vilda Blommors dag Mjällbo 14/6-09 foto Thomas Tranefors
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Tranemo Naturskyddsförening
Program 2010
Röjningsdag 13:e mars kl. 10:00 vid Tranemosjön, samling vid fågeltornet.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59
Årsmöte 25 mars kl 19.00 i Limmareds församlingshem. Det är åter dags för
årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja
funktionärer. När årsmötesförhandlingarna är avslutade visar Anders Svensson
ett bildprogram från en resa till Island. Som vanligt bjuds på kaffe och frallor.
Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62
Röjningsdag vid Tranemosjön 17:e april kl. 9:00, samling vid fågeltornet.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59
1:a majrundan. Vi samlas kl. 07.00 på skolans aulaplan i Tranemo för
gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av
kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar
och några sällsyntheter.
Ansvarig: Sigvard Lundgren 0325-603 05
Naturnatten 5-6 juni på Komosse. Gemensam aktivitet med
Ulricehamnsbygdens naturskyddsförening. Njut av försommarnattens ljud och
dofter. Samåkning från aulaplan 20:00 eller 21:00 vid parkeringen vid Komosse.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0325-62 72 44
De vilda blommornas dag, anordnas i år den 20:e juni i Björkered. Samling
aulaplan kl. 9:00. Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87
Blomstervandring 7:e juli i Ryda. Samling Aulaplan kl. 18:00.
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87
Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta år. Datum för
dessa aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan.
Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62
Jätteträdexkursion 16:e oktober i Sjötofta, samling 9:00 vid stationsplan i
Sjötofta.
Ansvarig: Åsgerd Bergman 0325-63270
Höstmöte 7:e nov Månstad bygdegård kl. 19:00 Ingemar Lind visar sin nya film
om fjällräven. Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59
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Vinteraktivitet 2011 Datum för denna aktiviteter kommer att läggas ut på
hemsidan.
Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga
intresserade!
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Vid alla utomhus aktiviteter gäller lämplig klädsel för rådande förhållande. Ta
gärna med fika. Vid resor med privatbilar föreslås att varje passagerare ersätter
föraren med 5 kr / mil.
Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga!
Tack för alla bidrag till artiklarna.

Omslagsfoto Thomas Tranefors
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