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Möten: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten inklusive årsmötet under verksamhetsåret
för 2019.
Medlemsantal: Vid utgången av 2019 hade föreningen 277 medlemmar. Av dessa
var 124 familjemedlemmar. Det är en liten minskning av antalet
medlemmar sedan föregående år.
Aktiviteter under året: Föreningen har erbjudit medlemmarna ett flertal organiserade
aktiviteter under året. Av aktiviteterna kan nämnas:
• 1:a majrundan, en fågelutflykt i kommunen
• De vilda blommornas dag utmed banvallen i Tranemo
• Fågelpromenader runt Tranemosjön
• Biologiska mångfaldens dag, i samarbete med Tranemo hembygdsförening
• Lie-kurs vid Drängaskallen
NIT, vår tidskrift ”Naturen i Tranemo” togs fram i 200 ex och har skickats ut till samtliga
medlemmar.
Fågelgruppen. Gruppen har träffats regelbundet under året. Mötena hålls på Tranemo
bibliotek och har haft ett brett och varierande innehåll oftast med bildvisningar från när och
fjärran.
Vid Tranemosjön har ringmärkning av fåglar ägt rum vid flera tillfällen under hösten.
Natursnokar. Under 2019 har natursnoksverksamheten fortsatt med träffar för barn och
föräldrar. Detta är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna
upptäcker naturen tillsammans. Ringmärkning vid holkar, humlor och bin, ätliga växter är
några av aktiviteterna som varit under året.
Botaniksektionen. Har bl.a. organiserat de vilda blommornas dag i Fägerhult.
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Naturreservat Södra Tranemosjön
Föreningen har lämnat synpunkter på skötselplanen inför bildandet av det kommunala
naturreservatet.
Avverkningar av Tranemo kommun
Under året har vi framfört synpunkter och åsikter av hur kommunen hanterar och sköter
avverkningar av sin skog.
Hemsida och sociala medier
Under året har vår hemsida fortsatt att utvecklas. På Facebook-gruppen Naturen i Tranemo
skrivs om våra aktiviteter och frågor kring naturen i Tranemo kommun. Gruppen fortsätter att
öka och har idag 223 medlemmar.
Bergtäktsansökan By, Ambjörnarp
Vi har skickat in en skrivelse till exploatören och tillsammans med Ambjörnarps byalag
bevakar och agerar vi detta ärende inför miljöprövningen.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som medverkat till ett berikande och varierat
verksamhetsår och hoppas på ett fortsatt aktivt medlemsengagemang 2020.
Styrelsen

Tistelfjäril

Foto Anders Svensson
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Ordförandens sida.
Ni som är medlemmar i Tranemo Naturskyddsförening är ju ganska
säkert människor som gillar att vistas i naturen. Sådana som tycker om att känna
dofter, njuta av höstens färgprakt och glädjas åt vårens första tussilago i
vägkanten. Många är vi som för egna listor över vårtecken och noga noterar
årets första sånglärka, stare och trana. Vi håller också koll på när påfågelöga och
nässelfjäril visar sig och även vitsippa, backsippa och sälgens ”videkissar”
observeras.
Den egna glädjen över naturens fantastiska under varje år räcker ju alldeles
utmärkt för att tycka om att vistas i naturen.
Samtidigt som vi gläds över kära återseenden bekymras vi också över saknaden
av en del arter – alltmer sällan hör man storspovens drillande, kattfoten hittar
man på allt färre ställen och visst har det blivit allt färre bin och humlor.
Ett sätt att hjälpa våra forskare och vetenskapsmän att ha koll på hur Sveriges
flora och fauna utvecklas över tid är att rapportera sina observationer och att
hjälpa till med inventeringar.
Du kan t.ex. räkna och rapportera hur många fåglar du ser vid ditt fågelbord i
”Vinterfåglar inpå Knuten” sista helgen i januari. Eller göra en
Vinterfågelräkning där man varje år går en runda och stannar på 20 platser och
där observerar de fåglar man ser och hör under 5 minuter. Titta gärna in på
Svensk Fågeltaxerings hemsida www.fageltaxering.lu.se där du hittar mer
information. Här kan du också läsa om andra inventeringar att delta i. Allt dessa
inventeringar som görs av naturintresserade personer, som dig och mig,
sammanställs och ger en bild av hur fågelfaunan i Sverige förändras över tid.
Man kan också göra fjärilsinventeringar, botaniska inventeringar och mycket
annat.
Även om du inte vill vara med och inventera så är det till stor nytta och glädje
om du rapporterar dina observationer på www.artportalen.se. Här kan du
rapportera allt som du observerat – fåglar, däggdjur, grod-och kräldjur, insekter
och växter.
Alla dessa observationer och iakttagelser av oss ”folkforskare” är till stor nytta
när det skall fattas beslut om avverkningar, vägbyggen, detaljplaner, grus-, bergoch torvtäktsverksamhet m.m. m.m.
Så avslutningsvis vill jag uppmana dig att fortsätta njuta av vår fina natur,
glädjas åt återseenden och nya upptäckter men också att dela med dig av dina
observationer och upplevelser så att fler kan ta del av vad som finns i vår natur
och dessutom hjälpa till att skapa så bra underlag som möjligt inför de beslut
som fattas gällande naturvårdsfrågor i vår kommun.
Björn-Åke Andersson
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Kyrktuppens seger över natten
Djävulens anhang
År 1772 närvarade en bonde från Tranemo vid kröningen av Gustaf III. Hans
namn var Joseph Hansson, född på gården Qvarsebo i Mossebo församling.
Hansson var knalle, klockare och affärsman med intresse för såväl sång som
politik. Det senare tog honom hela vägen till riksdagen som talman för
bondeståndet. Det var han som med kungens hjälp drev igenom att en ny kyrka
skulle uppföras i Mossebo.
Kyrkan som ersatte den äldre byggnaden från 1500-talet är en röd träkyrka,
placerad på en kulle bland järnåldersgravar och med ett fantastiskt utsmyckat
kyrkorum signerat Tranemo-sonen Johan Christoffer Weisstern. Här hittar vi
bibliska scener som uppståndelsen, himmelsfärden och den yttersta domen. Och
precis som i andra kyrkor från samma tid, smyger sig djävulsfigurer, demoner
och andra väsen in bland de religiösa motiven. Liksom i Sydeuropa på
medeltiden, har fladdermusvingarna nu nått den svenska djävulen. Nattens djur
har blivit ett med Hin Håle själv.

Djävulsfigur Mossebo kyrka

Fladdermöss har alltid ansetts vara udda varelser. De flyger bara när det är
mörkt, de förefaller vara ett mellanting mellan fågel och däggdjur och de ligger
som döda hela vintern för att återuppstå ur underjorden. Myterna om
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fladdermöss är många, allt från att deras blod botar blindhet och fungerar som
kärleksmedel till att de förebådar död, ger tur i spel och skyddar husdjur och
vapen mot oknytt.
I kyrkans värld är fladdermössen en del av Djävulens anhang. I bibeln listas de
bland orena djur och de symboliserar såväl det bokstavliga som det filosofiska
mörkret, i motsats till Guds ljus. Därför är det lite ironisk att kyrkorummen
utgör optimala platser för just fladdermöss. Kyrkobyggnader och deras närmaste
omgivningarna har i många fall skötts på liknande sätt genom århundraden och
har blivit viktiga oaser, inte bara för människor som söker lugn utan också för
djur och växter. Egentligen har våra kyrkor och kyrkogårdar förändrats ganska
så lite över tid och många djur har därför fått vara i fred.
Kyrkans fladdermöss
Den som besöker Mossebo kyrka i skymningen kan se fladdermöss jaga i
skuggan av träden och runt kyrkans träpanel. På vinden ligger spillning från en
koloni brunlångöra, vilket skvallrar om att kyrkan är eller nyligen har varit
bebodd. År efter år flyttar fladdermöss in i torn och på vindar på vårkanten för
att föda fram en ny generation långöron. Och på samma sätt har det varit i de
flesta av Västsveriges kyrkor. På 1980-talet hade två tredjedelar av kyrkorna en
egen fladdermuskoloni som jagade insekter i skymningen och tog flugor på
vinden när vädret var dåligt.

Brunlångöra

Foto Jens Rydell

Nu, 40 år senare är siffran nere i en tredjedel. Mer än hälften av alla
fladdermuskolonier har försvunnit från våra kyrkor. Och flyttar man sig från
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Mossebo och rör sig mot Borås och Ulricehamn inser man varför. Nittorps
kyrka, Dannike, Marbäck, Vist, Hössna, listan kan göras lång. Alla lyser de som
tivolin i sjuhäradsnatten. By efter by har installerat moderna strålkastare för att
visa upp traktens stolthet, alltmedan djuren som sedan 70 miljoner år tillbaka har
funnit trygghet i mörkret försvinner sakta men säkert. Och på kyrktornen tronar
kyrktupparna extra stolt. Tuppen, som är en symbol för gryningen och för ljusets
seger över mörkret kan utropas som segrare. Natten är död.
Medan svältfödda kolonier av brunlångöra gömmer sig på vindarna i hopp om
att natten ska återvända, dansar nordfladdermöss och dvärgpipistreller ovanför
gravarna. Deras snabba flykt och opportunistiska sätt gör att de kan jaga i
strålkastarnas ljuskäglor. De patrullerar i skydd av skuggorna ovanför lamporna
och dyker ner i ljuset för att snappa åt sig förvirrade sländor, myggor,
skalbaggar och nattfjärilar. De sistnämnda hör oftast annalkande fladdermöss,
men ljuset stör deras normala varseblivning och de lyssnar inte. Rollerna är
alltså ombytta. Medan de långörade fladdermössen som med sin svaga
ekopejling och stora öron har specialiserat sig på nattfjäril brukar
nordfladdermöss sällan rå på dem. Men i skenet från högtrycksnatrium och LED
förändras ekosystemen.
Men inte ens nordfladdermöss trivs i ljuset, de skulle till exempel aldrig välja att
bosätta sig nära en lampa eller utsätta sina ungar för det farliga skenet. Nyligen
har man funnit att nordfladdermusen har minskat med 60 procent på 30 år. Men
om det beror på ljus eller något annat ska vi tills vidare låta vara osagt.
Den försvinnande natten
Det är inte bara fladdermöss som lever i mörker och som drabbas av en
utebliven natt. De senaste åren har vi överösts av alarmerande rapporter vad
gäller insekternas försvinnande. Skogsbruk, miljögifter, storskaliga jordbruk och
klimatförändringar. Många orsaker nämns men få talar om ljuset.
En grupp schweiziska forskare studerade för ett par år sedan insektspollinering
på ängar i skuggan av Alperna. En av alla växter som får nattliga besök är
kåltisteln, vars ljusa, pollen- och nektarrika blommor lockar insekter från när
och fjärran. Forskarna studerade 100 kåltistlar, fördelade på 10 ängar. Hälften av
dessa fick förbli mörka medan de andra lystes upp av LED-lampor av en sort
som är vanlig i dagens gatlyktor. När försöken var färdiga, räknade man ut att
antalet besök av insekter på de belysta tistlarna var hela 62 procent lägre. Och i
slutändan fick de också färre frukter. Pollinerarna, främst nattfjärilar, flög helt
enkelt inte alls eftersom de trodde att det var dag. Eller så fastnade de i lampor
längs vägen.
Anledningen till att insekter dras till ljus och att de fastnar där är att de normalt
sett bara har månen att förhålla sig till och navigera efter, det vill säga en punkt
närmast oändligt långt bort. Om insekter istället håller en konstant vinkel mot en
lampa, som inte är oändligt långt bort, hamnar de snart i en cirkel och kommer
närmare och närmare. Så småningom dör de av utmattning, slutar flyga eller blir
uppätna. De flesta har nog någon gång sett fenomenet vid sin farstutrappa eller
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under en gatlykta. Ju kraftigare lampor desto större effekt. Och ljuset drar
insekter från skog till by, från landsbygd till stad och utarmar ekosystemen.
Ansamlingar av insekter i städer och kring lampor kan utnyttjas av försigkomna
rovdjur som råttor, ödlor, paddor, spindlar och fåglar. Vissa fåglar har till och
med blivit mer eller mindre urbana. Den tidigare skogslevande koltrasten är
numera ett normalt inslag i staden. I det utdragna skymningsljuset och de tidiga
morgnarna i stadslandskapets gula sken har de anpassat dygnet precis som
människan. Arbetstiderna blir längre, vilopauserna kortare.
En koltrast kan sjunga mitt i natten, i tron om att det är morgon. De kan äta efter
solnedgång, trots att den inre klockan borde ha skvallrat om sömn. Faktum är att
man har mätt hur mycket ljus stadskoltrastar får jämfört med skogskoltrastar,
och siffran landar på 1000 gånger mer. I stan upplever koltrasten en konstant
fullmåne.
Förra året (2019) rapporterades det fler höstsjungande koltrastar än någonsin i
Sverige. Det milda novembervädret i kombination med stadsljusen verkar ha
gett fåglarna vårkänslor. Och det är inte konstigt att människor reagerar på
koltrastens sång. Vi är präglade på ljudet sen barnsben och sången är så intimt
förknippad med våren att koltrastens vårkänslor smittar av sig på oss.
Ljuskänsliga receptorer i såväl hypotalamus som i tallkottkörteln i hjärnan bidrar
till att hela tiden justera den biologiskt nedärvda inre klockan för att optimera
överlevnaden för nästa generation fåglar. Men när ljuset luras och döljer vårens
ankomst blir fåglarna könsmogna vid fel tidpunkt. I bästa fall ger det fåglarna en
konkurrensfördel, i värsta fall blir tajmingen mellan hanar och honor fel, äggen
kläcks innan maten har anlänt och kroppens system stressas. Den ökade
energiinvesteringen på våren leder också till ett sämre immunförsvar senare på
året.

Fasadbelysning Rydal.

Foto Jens Rydell
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För flyttande fåglar kan tajmingen vara allt och då spelar ljuset en viktig roll, de
kortare dagarna skvallrar om höstens ankomst. Men det är svårt att flytta när
natten lyser ljus. Reklamskyltar, LED-slingor, lyktor och strålkastare sprider sitt
ljus långt upp i atmosfären. Kvällshimlen med sitt polariserade ljus drunknar i
glitter och natthimlens stjärnor tänds aldrig upp. Naturens naturliga kompass har
enkelt slocknat. Istället sträcker fåglarna på låg höjd och dör i våra storstäder,
nykläckta havssköldpaddor söker sig mot städernas ljus istället för horisontens
ljusa sken och träd fäller sina blad först efter att frosten har tagit dem. Varje
kväll lägger sländorna sina ägg på parkeringsplatser i stället för i sjökanterna.
De guidas av det polariserade ljuset från nattbelysningens reflexer i asfalten som
i årmiljoner har lett dem till vattendrag.
När vi tänder våra lampor släcker lysmaskarna sina. Nattens
renhållningsarbetare, daggmaskar, sniglar, skalbaggar väntar alla på skymningen
innan deras nedbrytande arbete kan komma igång. Våra belysta fasader grumlar
himlens zodiakljus och norrsken. Och när månens faser döljs på en ljus
natthimmel upphör korallrevens parningsritualer, havsborstmaskarna slutar
dansa under månskenet och havens nattliga planktonmigration avstannar.

Natthimmel över Åsunden.

Foto Jens Rydell

Mat- och sovklockan har stannat
Jorden har funnits i ungefär 4,6 miljarder år. Och ända sedan dess har dag
avlösts av natt i en stadig rytm. Ljus- och mörkercykeln är det mest beständiga
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naturen känner. Åtminstone var det så fram tills ungefär 150 år sedan, då
glödlampan uppfanns. Och sedan LED-lampans intåg för 25 år sedan har
mängden belysning ökat i accelererande takt, i framåtsträvandets, trygghetens
och estetikens namn. Man har räknat ut att 99 procent av jordens invånare idag
bor i ljusförorenade områden och att bara en tredjedel av oss har möjlighet att
någon gång se vintergatan. I storstäder som Singapore och Hong Kong är
natthimlen så ljus att människorna där aldrig har upplevt mörkeranpassad syn.
Begreppet ljusföroreningar myntades av astronomer som inte längre såg
stjärnhimlen, men har idag anammats av ekologer, fysiologer och neurologer
som studerar effekten av nattens försvinnande. För det handlar inte längre om
bara stjärnor och djur, det handlar också om människor. Tillsammans med allt
levande har vi en inre biologisk klocka som talar om för oss när det är dags att
sova, en klocka som tickar på i ett 24-timmarsintervall, ungefär. Varje dag
kalibreras klockan med hjälp av ljus och en återkommande cykel av melatonin
triggar en rad reaktioner i kroppen beroende på tid på dygnet. På kvällen
förbereder sig hjärnan för vila och städning, kroppstemperatur och
ämnesomsättning minskar, vi blir sömniga.
I avsaknad av mörker kommer signalerna att så småningom fallera, tajmingen
blir fel och sömnen blir lidande. Stress, övervikt och depression är kända
effekter av detta men det finns också sjukdomar
som påverkas av melatoninets haltande rytm, bland annat diabetes och flera
cancerformer. Ännu vet vi ganska lite om det artificiella ljusets effekter. Ännu är
forskningsfältet ungt. Men vi kan redan nu slå fast att vi inte bör laborera med
vår inre rytm, nedärvd sedan åtminstone två miljarder år tillbaka. Det är dags att
släcka lampan, njuta av en stunds visuell tystnad och se natten komma till liv
runt omkring oss. Låt fladdermössen åter flytta in i våra kyrktorn och fånga
natten.
Carpe noctum
Johan Eklöf

Läs mer
Edqvist B & Eklöf J. 2018. Fladdermusen – i en mytisk värld. Bokpro.
Eklöf J & Rydell J. 2015. Fladdermöss – i en värld av ekon. hirschfeld förlag.
Eklöf J. Mörkermanifestet. Utkommer oktober 2020 på Natur & Kultur.
Rydell J, Eklöf J & Sánchez-Navarro S. 2017. Age of enlightenment: long-term effects of outdoor
aesthetic lights on bats in churches. Royal Society Open Science 4 (12).
www.darksky.org/light-pollution/
www.fladdermus.net

11

Historiens första studie av jordlöpare i
Tranemo
En vetenskaplig studie där jordlöpare för första gången utgjort centrum
har under sommaren 2019 ägt rum på Tåstarpsängar i Tranemo, av fyra
elever från Tranemo Gymnasieskola.
Sommarlovet 2019 spenderade, fyra elever som nu går tredje året på Tranemo
Gymnasieskola, åt att fånga in jordlöpare, vilket är en mycket artrik familj inom
skalbaggarna. Syftet med
undersökningen är att analysera
om jordlöpare gynnas av betade
markytor samt att undersöka om
det finns någon sällsynt
jordlöparart som kan agera stöd
till att Tåstarpsängar i framtiden
kan bli ett naturreservat.
Undersökningen utgör elevernas
gymnasiearbete och har
möjliggjorts med hjälp ifrån
kommunbiologen Thomas
Tranefors.
Praktisk undersökning
Biotopen på Tåstarpsängar är
lämplig att göra jämförande
studier då det finns tre distinkta
vegetationszoner inom både den
betade hagen och utanför i den
Irrelevant material sorterades bort samtidigt som
obetade terrängen. Under
jordlöparna sätts upp på frigolitskivor med hjälp
sommaren placerade eleverna ut
av insektsnålar innan de artbestäms.
24 st. fallfällor, dvs nedgrävda
glasburkar i området. Fällorna vittjades och det fångade materialet insamlades
regelbundet en gång i veckan för att sedan frysas ner.
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Diagrammet är en del av resultatet och visar att flest individer påträffades inom den betade zonen
med fuktig vegetation.

Resultat och diskussion
Under hösten och vintern tinades sommarens fångst upp för att sedan torkas
innan materialet grupp- och artbestämdes. Eleverna fann 216 individer och 31
olika arter. Tyvärr påträffades ingen sällsynt eller rödlistad jordlöpare, men
istället kom man fram till att jordlöpare gynnas av betade markytor. Ännu
återstår det för eleverna att analysera resultatet och dra mer slutsatser, men att
vara de första med att göra denna upptäckt i Tranemo kommun finner eleverna
mycket roligt.
Elin Johansson
Linnea Larsson
Nils Larsson
Tilde Landberg

Infångad och preparerad Fältmarklöpare Calathus fuscipes.
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Ugglor i mossen
Sparvugglan är vår och Europas minsta uggla. På latin heter
den Glaucidium passerinum - vilket betyder, uggla liten som en sparv. Den är
ungefär lika stor som en domherre, 15-19cm. Sparvugglan delas upp i två
underarter:
Glaucidium passerinum passerinum – nominatformen. Den förekommer
i Skandinavien och på Balkan, men även vissa platser i Centraleuropa ned till
norra Grekland, österut genom Sibirien till Jenisejfloden.
Glaucidium passerinum orientale – förekommer i östra Sibirien,
i Kina, Mongoliet och österut till Primorje kraj,

Sparvuggla

Foto Anders Svensson

I Tranemo kommun brukar sparvuggla regelbundet rapporteras i Artportalen
från 10-15 platser varje år, men den finns säkert på många fler platser. Den
svenska populationen uppskattas till ca 15000 par vilket gör den till bland de
vanligaste ugglorna i Sverige, tillsammans med kattuggla och pärluggla.
Sparvugglan är en riktig tuffing som kan och tar byten som är större än sig själv.
Vanligtvis tar den smågnagare och småfåglar, men även byten så stora som
trastar får sätta livet till. Bytena flyger den iväg med och under goda jakttider
kan den lägga upp förråd i håligheter.
Sparvugglan finns i hela Sverige utom längst upp i nordvästra delen av landet
samt Öland och Gotland. Den häckar ganska allmänt i barr- och blandskog,
gärna gammal, och brukar ofta ses i kanten av myrar och gläntor. Det naturliga
boet är ett hål i ett träd som gjorts av någon av våra hackspettar.
Sparvugglor går också få att häcka i holk. Sparvugglan vill ha ett djupt
ingångshål till holken, minst 50mm djupt. Därför behöver det vara ett extra
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framstycke på holken. Det extra framstycket kan med fördel vara ”bakaved” från
en granstam eller annat träd, men en extra bräda går fint det med. Det räcker att
sätta upp holken 1-1,5m högt, så det enkelt går att lyfta på locket och se om det
är någon aktivitet i holken.
Brädorna till ritningen ska vara 25mm tjocka. När holken är uppsatt så ska lägga
i ca 5-7cm såg- eller kutterspån i botten på holken, för sparvugglarna gör ingen
egen bobale.

Sparvugglor vill att det finns två holkar i närheten av varandra så att de kan lagra mat i den ena och
övernatta och häcka i den andra.

15
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Askåker
Strax söder om Askåker har det sedan länge funnits och hörts sparvugglor.
Området som är ugglornas revir är en gammal och igenväxt mosse. Om rådet
består till största delen av tall som inte är allt för grov. Av storleken att döma på
tallarna så kändes det som om att det saknas lämpliga häckningshål.
Två holkar sattes därför upp för fem år sedan och redan första året blev det
häckning i den ena holken. Första året fick de ut 3 ungar. Sedan dess har det
alltid varit lyckade häckningar och sammanlagt har 34 ungar blivit flygga. De
senaste tre åren har ungarna ringmärkts av Sigvard Lundgren.
Förra året blev 8 ungar flygga och kunde ringmärkas, vanligtvis så är kullarna
mellan 5-7 ungar med ruvningstid på ca 28 dygn och botid på ca 30 dygn.
Anders Svensson

Glad ringmärkare

Foto Hanna Svensson
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Slåtterkurs i Hunnabo
Solen står redan varm denna juliförmiddag och vi sitter i skuggan i gräset och
väntar. Lie-kursen ska precis börja och kursledaren, med det klingande
smeknamnet LieMats, står och justerar sina liar med ett finurligt leende på
läpparna. Ett sånt där leende som verkar följa med personer som gör det de
tycker om.

Vi befinner oss vid Drängaskallen utanför Ambjörnarp, en vacker plats omgiven
av skogar, hagar och gårdar. Kursen börjar med att Mats berättar om
slåtterängen och dess historia. Slåtter innebär i princip att man skär av högt gräs,
något som förr gjordes med lie och som gav foder åt djuren. Vidare pratar han
om ängsblommor och djur (stora som små) som är viktiga för ängen. Och så
pratar han förstås om liar. Vi kan inte annat än förundras över denna till synes
outtömliga källa till lie-kunskap. Det mesta har väl tyvärr slunkit iväg från mitt
minne men jag minns i alla fall att det Mats visade oss och det vi använde var
knacklien. Lite kortfattat så går det till så att man knackar fram eggen på bladet
för att vässa den. Så det gjorde vi, efter förmåga. Sen bar det av ut i
dikeskanterna för att pröva de nyvunna kunskaperna (och visa för närmaste
deltagare att det kan väl inte vara så svårt det här).
Drängaskallen är med sina hagar och ängar en bra plats för att lära sig slå med
lie. Men hur idealisk platsen för slåtter än kan tyckas så har uttrycket ”det ser
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lättare ut än vad det är” sällan känts så riktigt. Efter en kort stund var armar och
handleder slutkörda, som många nybörjare använde jag kraft istället för teknik.
Tillbaka till Mats för en ny lektion. Allt eftersom dagen gick blev det också
lättare, vi flyttade oss till en liten äng och på någon timme hade vi lyckats slå av
det mesta gräset. Med stolthet blickade vi ut över landskapet. På bara en kort
stund hade vi gjort en naturinsats och röjt plats för blommor och fjärilar, för
fåglar och bin. För det vi kallar biologisk mångfald. När kursen var slut hade vi
fått med oss ny kunskap om slåtterängen och, kanske ännu viktigare, ny
förståelse för dess plats i naturen.

Men vad är egentligen en slåtteräng? En sakkunnig skulle kanske svara nånting i
stil med ”en mark där ingen näring tillförs och där allt som växer skördas” och
den sakkunnige skulle ha rätt. Den är också ett av våra artrikaste områden,
nödvändig för mängder av arter. Men det är ändå inte hela sanningen, ängen är
något mer än så. Den är på samma gång stillhet och energiskt arbete, karghet
och mångfald. Den är en symbol för vad människan kan åstadkomma när vi
handskas varsamt och tålmodigt med naturen. För slåtterängen är något så
ovanligt som ett samarbete mellan natur, människa och övriga djur där alla är
oumbärliga för dess existens. Här är även människan nödvändig genom att hon
varje år slår ängen och ger rum för återhämtning. På 1800-talet lär det funnits
över en miljon hektar slåtteräng i landet, nu finns det cirka tiotusen. Så för dess
bevarande är våra insatser helt avgörande.
Att stå vid en slåtteräng när juniskymningen färgar allt i rött och guld kan ge en
känsla både av naturens uråldrighet, ängens 1000-åriga kulturhistoria och en
blommande surrande påminnelse om nuet. Hur framtiden blir är upp till oss.
Lars Bergman
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Grundläggande svampkunskap, 1
Svampar är varken växter eller djur utan de tillhör ett helt eget rike. Ett
fascinerande sådant. Tänk att jästen vi använder för att laga mat, mögelsvampar
som ger smak åt mögelost och all god matsvamp vi plockar om hösten är del av
samma organismgrupp. Det finns över 10 000 svamparter i Norden, Ca 10 av
dessa svampar räkas som starkt giftiga och drygt 100 svampar räknas som
matsvampar. När vi plockar svamp är det som regel fruktkropparna vi plockar,
vilket kan jämföras med att plocka äpplen på ett äppelträd. Hela
svampindividen, alltså motsvarande äppelträdet, består av ett nätverk av trådar,
ett mycel, som ofta inte syns med blotta ögat. Med hjälp av genteknik har man
på senare år upptäckt att rikedomen av svampar är mycket större än man tidigare
trott. I en liter jord kan det finnas 100-tals olika arter och i ett halvt nedbrutet
fallet träd i skogen kan man hitta ca 250 arter. Hur lever svampar då? Svampar
kan inte tillverka sin egen energi utan måste ta hjälp av växter eller djur på olika
sätt. Man brukar prata om tre olika sätt:
• Ett sätt att få energi är att samarbeta med växter eller alger som kan tillverka
kolhydrater genom fotosyntes. Svampar och alger bildar tillsammans det vi
kallar lavar. Svampar som samarbetar med växter kallas mykorrhizasvampar.
Många av våra matsvampar är mykorrhizasvampar. Exempelvis trattkantarell
som växer med gran och tall och aspsopp som växer med asp. Svampar får då
sin energi av trädet och bidrar själv med mineraler till trädet. Svampen kan leva
kvar på samma ställe så länge värdträdet lever. När ett träd huggs ned dör
däremot mykorrhizasvamparna som växer på dess rötter. Ett kalhygge innebär
att i stort sett alla mykorrhizasvampar dör och svampfloran utarmas för varje
gång en skog huggs ned.
• Ett annat sätt att få energi är att bryta ned organiskt material, bland annat döda
växter. Bland nedbrytarsvamparna hittar vi bland annat stolt fjällskivling och
champinjoner. Död ved är en bristvara i produktionsskogar och många
vedsvampar saknas eller är mycket sällsynta idag.
• Ett tredje sätt att få energi är att vara parasit och ta näring från levande växter
och djur. Ibland innebär det även att värden dör. Exempel på parasiter bland
svamparna är blomkålssvamp som växer på tall och röd larvklubba som växer på
fjärilspuppor. En del svampar tillhör flera av dessa grupper och kan exempelvis
leva delar av livet som parasit och delar som nedbrytare. Hur världen skulle se
ut utan svampar är svårt att tänka sig. Utan mykorrhizasvampar skulle träd och
växter leva ett knapert liv. Utan nedbrytarsvampar skulle omgivningen snart
svämma över av organiskt material och vi skulle få det svårt att ta oss fram. Och
utan parasiter, ja utan parasiter skulle det ju inte gå att äta blomkålssvampar.
Stina Kullingsjö
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Ringmärkning
Fredagkväll, kollar väderappen hur det ser ut för i morgonbitti, molnigt men
inget regn, då ställer jag klockan.
Hämtar termos, ryggsäcken och plockar fram kläder för morgondagen, stövlar
eller kängor? Det får bli kängor, det är ju inte så blött ute nu.
Klockan ringer och jag smyger upp, kokar kaffe och gör i ordning mackorna och
något annat gott, det blev ett äpple idag.
Öppnar dörren och känner av vädret, jo det behövs nog både keps och vantar,
”lekbyxorna” är på och ulltröjan under regnjackan, låser upp cykeln och så bär
det av nerför backen ner till samhället.
Cyklar förbi kyrkan, ser några gräsänder på vattnet men ingen häger idag,
parkudden, Kalvängen, nu är jag snart framme.
Ser att det står en bil där redan och när jag kommer fram är det dags att sätta upp
näten, jag följer med de som är vana vid detta, vet hur de är hoprullade så att de
är lätta att få upp, kollar så att ”fickorna” i nätet är åt samma håll, på med en
MP3 spelare som lockar fåglarna till sig.
När alla näten är uppe så är det bara att vänta en stund, kaffe och macka smakar
gott då.
Sen kommer ögonblicket när vi ska gå till näten och se om någon fågel har
fastnat, pirret i magen kommer då och spänningen infinner sig precis innan man
är framme och ser någon fågel, jo det är fyra stycken om inte någon finns precis
utmed marken som man inte ser vid första anblicken.
Vilket håll flög de in i nätet tro,
hittar en rödstjärt, rätt håll och tar
ett djupt andetag, känner pulsen gå
ner och lugnet i mig infinner sig.
Jag har märkt att om jag blir otålig
och stressad så förmedlar jag det
till fågeln så de flaxar ändå mer
och då blir de svårare att få loss,
så lugnt och försiktigt lossar jag
benen först, resten av nätet kring
kroppen, sen är det bara att
vänta, jo nu flaxa den till så att
klorna släppte också, jag tittar på den och stryker sakta med fingret över
kroppen, känner hur mjuk den är och blir tacksam för att få ta del av alla dessa
under som finns i vår natur.
Många olika arter blev det idag men favorit är nog ändå göktytan som jag tyckte
var häftig, söt är ju kungsfågeln och färggrann är rödhaken, men....
Maj Elverlind
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Fåglar i Tranemo 2019
Fågelåret 2019 sågs det 186 arter i Tranemo kommun, 7 arter fler
än året före.
Årets fågelrapport är huvudsakligen hämtad ur det internetbaserade
rapporteringssystemet Artportalen där 60 skådare, lika många som förra
året har rapporterat från Tranemo kommun
2019. Ytterligare ca 25 personer har bidragit med rapporter. Den
som såg flest arter i kommunen 2019 blev Björn-Åke
Andersson med 165 st. Liksom tidigare år kommer merparten av
observationerna från fågelgruppens medlemmar men fågelskådare som
besökt kommunen bidrar också med sina observationer.
Det går naturligtvis även fortsättningsvis att rapportera sina
fågelobservationer via brev, mejl eller telefon till undertecknad eller
någon i fågelgruppen.
Bland årets häftigaste observationer fanns de aftonfalkar och tallbitar
som invaderade Sverige och även besökte vår kommun. Andra
spännande observationer var kommunens andra fynd av kustlabb,
tajgasångare, ägretthäger, en flock på 55 salskrakar, berguv,
småfläckig sumphöna, skräntärna, lappuggla, flod- och
gräshoppsångare.
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, 1K=fågel född i år, 2K= fågel född förra
året, 2K+ en fågel som är född förra året eller tidigare, pull=dununge.
Siffran inom parantes anger antalet observationer av arten t.o.m. 2018.
Björn-Åke Andersson

Smålom Häckningar: Ett par ruvade men avbröt häckningen Sjötofta
(BÅA,ME,SL). Observerad under häckningstid på ytterligare en lokal.
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Storlom Häckningar: 1 par 1 unge Kroksjön, Tranemo (PAA,BÅA) 1
par 1 unge Gräsken, Sjötofta (SL), 1 par 1 unge Lagmanshagasjön,
Ljungsarp (JE,JL), 1 par 2 ungar Sämsjön, Månstad (JL) 1 par 1 unge
Övre Älvsjön, Ambjörnarp (SL). Misslyckad häckning: Ösjön,
Limmared (AS), Pjuken, Ambjörnarp (BL,CM), Yttre Älvsjön,
Ambjörnarp (SL,GJ,RR). Observationer under
häckningstid har rapporterats från ytterligare 8 lokaler.
1:a obs: 1 ex Pjuken, Ambjörnarp 24/3 (BL,IMS,CM).
Vinterfynd: 1 ex Dalstorpsjön 15/12 (SB).
Första vinterfyndet i vår kommun.
Skäggdopping Häckningar: Totalt ca 10 häckningar rapporterade
från Sämsjön, Månstad, Yttre Åsunden, Länghem, Torpasjön, Länghem,
Dragsudden, Länghem. Vinterfynd: årets största vinterantal var 40 ex
Yttre Åsunden, Länghem 22/12 (MD,JE).
Svarthakedopping Häckningar: 1-2 par Korrebo, Månstad
(BÅA,JE). Dessutom 2 ex Torpasjön, Länghem 16/4 (BÅA), 2 ex Yttre
Åsunden, Länghem 18/4 (JL), 1 ex Dragsudden, Länghem
20/10 (BÅA).
Svarthalsad dopping (11) 2 ex Torpasjön, Länghem
20/4 (JEL,BP,JvH).
Storskarv Observerad mellan 5/3 och 31/12 i kommunen.
Störst antal: 100 ex Yttre Åsunden, Länghem 12/10(JL).
Ägretthäger (3) 1-4 ex Dragsudden, Länghem 19/8-20/9 (TFG).
Fortsatt går det bra för ägretthägern i Sverige vilket också märks i vår
kommun med flera observationer.
Gråhäger Häckningar: 10 bon, varav 4 bebodda Lagmanshagasjön, Ljungsarp
(JE). Vinterfynd: 1 ex Yttre Åsunden, Länghem 4/1 (JE), 1 ex Kättsjö, Grimsås
6-8/2 (JE).
Knölsvan Häckningar: 2 par Yttre Åsunden - Dragsudden, Länghem
(JE,JL,BÅA). Stort antal: 50 ex Yttre Åsunden, Länghem 4/1
(JE), 33 ex Dragsudden, Länghem 27/10 (JL) och 24 ex samma lokal 9/11
(JE,JL).
Mindre sångsvan (108) 12 ex mot NO Kättsjö, Grimsås 24/3 (JE).
Sångsvan Häckningar: Sällerås, Länghem (BÅA), Mölnås, Sjötofta
(SL,BÅA), Rådde, Länghem (TFG), Sjögårdsjön, Ljungsarp
(JE,BÅA), Ryda mader, Tranemo (JE), Rings mosse (HP,EKH).
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Stort antal: 200 ex Yttre Åsunden 1-4/1 (JE,JL,RJ).
Spetsbergsgås (14) 6 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 27/12 (SL).
Sädgås Vinterfynd: 30 ex mot N Växtorp, Dalstorp 16/2 (SB),
9 ex Opensten, Limmared 24/2 (BÅA).
Bläsgås (36) 3 ex mot Såget, Limmared 16/2 (AS), 8 ex
mot N Växtorp, Dalstorp 16/2 (SB), 1 ex mot N Rådde, Länghem 9/3
(MD).
Grågås. Häckningar: 32 häckningar är rapporterade i år vilket är en klar
ökning jämfört med föregående år.
Stort antal: 160 ex Lillsjön, Torpa, Länghem 9/6 (LA), 165 ex
mot S Älvshult, Ambjörnarp 4/10 (SL).
Kanadagås. Häckningar: 16 häckningar är rapporterade från
kommunen, betydligt färre än föregående år.
Stort antal: 200 ex Yttre Åsunden, Länghem 4/1 (JE).
Vitkindad gås (125) 1 ex mot O Älvshult, Ambjörnarp 9/5 (SL), 1300
ex mot O Bystad, Limmared 11/5 (MD), 26 ex mot O Växtorp, Dalstorp
11/5 (SB), 70 ex mot NO Torpasjön, Länghem 11/5 (JL), 120 ex mot
NO Dragsudden, Länghem 11/5 (JL), 150 ex mot O Älvshult,
Ambjörnarp 14/5 (SL), 300 ex mot NO Brandsmo, Tranemo 18/5 (JL),
10 ex mot NO Plommongatan, Tranemo 19/5 (BÅA), 46 ex mot
S Kättsjö, Grimsås 22/9 (JE), 200 ex mot S Länghem 15/10 (LA)

Vitkindadgås.

Foto Anders Svensson
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Bläsand Stort antal: 100-250 ex Dragsudden, Länghem 29/9-28/10
(JL,BÅA). Sena fynd: 90 ex Dragsudden, Länghem 24/11 (JL,JE), 1 ex
Kvarnen, Södra Åsarp 29/11 (JL). Vinterfynd: 8-10 ex Yttre Åsunden,
Länghem 1-6/1 (TFG), 1 par Tranemosjön 23/2 (JL).
Snatterand (73) 1 hane Yttre Åsunden, Länghem 4/1 (MG,JE,JL), 1
par Algutstorpsjön, Tranemo 26/4 (JL,BÅA), 1 par Lagmanshagasjön,
Ljungsarp 10/5 (JE) och 1 honfärgad samma lokal 22/7 (JE).
Gräsand Stort antal: 250-400 ex Yttre Åsunden, Länghem 46/1 (JE,LA) och på samma lokal 250-300 ex 28/10-9/11 (JL,BÅA,JE).
Stjärtand 1hane Lillsjön, Torpa, Länghem 5/3(BÅA,JEL,BP), 1 hona
Reningsdammen, Grimsås 14/10 (BÅA).
Årta (87) 1 par Yttre Åsunden, Länghem 21/4 (JE), 1
par Dalstorpasjön 21/4 (SB).
Skedand 2 par Ljungsnässjön, Tranemo 17/4 (BÅA), 2 par
Dalstorpsjön 21/4 (SBN,BÅA), 1 par Algutstorpsjön, Tranemo 26/4
(JL,BÅA).
[Brudand] (2) 2 hanar Tranemosjön 24/3-12/5 (GH, TFG).
Tredje året i rad som Tranemo kommun gästas av denna vackra
parkrymling.

Brudand.

Foto Magnus Dahl
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Brunand 1 hane Yttre Åsunden, Länghem 11/3 (LA,MG,BÅA,JL), 2
hanar samma lokal 27-28/10 (JL,BÅA).
Vigg Stort antal: 60 ex Yttre Åsunden,
Länghem 12/10 (JL), 105 ex Torpasjön, Länghem 20/10 (BÅA), 150 ex
samma lokal 27/10 (JL), 60-125 ex Yttre Åsunden 28/10-22/12
(JE,JL,BÅA).
Sjöorre. Nattsträck: 14 flockar mot NO Älvshult, Ambjörnarp 19/4-7/5
(SL), 1 flock mot N Normanslid, Uddebo 21/4 (RB), 1 flock mot
N Dalstorpsjön 27/4 (SB), 1 flock mot N Kättsjö, Grimsås 10/5 (JE).
Salskrake 1 hane Yttre Åsunden, Länghem 4-6/1 (JE,JL,LA), 1 hane
Dragsudden, Länghem 27/2 (BÅA), 1- 4 hanar 1 hona Yttre Åsunden
11-16/3 (JL,MD), 2 par Torpasjön, Länghem 16/3 (JL), 1 hane
Dalstorpsjön 17/3 (SB), 1 hane 2 honor Dragsudden, Länghem 12/4
(JL), 1 par Torpasjön, Länghem 16/4 (BÅA), 1 par Dalstorpsjön 22/4
(SB), 2 honor Dragsudden, Länghem 27/10 (SL), 55 ex samma lokal
24/11 (JL), 1 hane 2 honor Torpasjön, Länghem 22/12 (JE), 4
honfärgade Dragsudden, Länghem 31/12 (JE).
Flocken på 55 individer är med bred marginal den största som
observerats i kommunen.

Salskrake.

Foto Anders Svensson
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Småskrake 2 ex Lagmanshagasjön 15/4 (JE), 2 hanar Torpasjön,
Länghem 16/4 (BÅA), 1 ex Dalstorpsjön 13/10 (JEL,BP).
Storskrake Stort antal: 200 ex Yttre Åsunden, Länghem 2/1 (MD), 120310 ex Yttre Åsunden, Länghem 15-22/12 (JE,MD).
Bivråk Totalt finns 30 rapporter av bivråk i Tranemo kommun
2019. Sju av dessa gäller fåglar observerade under häckningstid. Stort
antal: 94 ex mot S Växtorp, Dalstorp 25/8 (SB,JvH).
Röd glada Häckning: 1 par Dalstorp (SB,JvH). Troligen finns det fler
häckande par i vår kommun då flera observationer av ungfåglar är
rapporterade.
Stort antal: 7 ex Rådde, Länghem 8/9 (TFG), 8 ex Rösered, Månstad 8/9
(JOS).
Ca 125 observationer av röd glada är rapporterade i kommunen
2019 mellan 18/2-1/10.
Havsörn Häckning: 1 par häckade i kommunen för åttonde året i
rad men misslyckades med häckningen
Mellan 1/1-29/11 finns det 23 rapporter om havsörnar från olika delar
av kommunen.

Havsörn.

Foto Anders Svensson
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Brun kärrhök Fynd under häckningstid: 1 hane Tranemosjön 12/5
(SL,BD) och 1 hona samma lokal 22/5 (JL,BÅA), 1 hane Hulared 9/6
(AS), 1 hona Korrebo, Månstad 30/7 (JE).
Kungsörn 1 2K mot N Växtorp, Dalstorp 10/3, 1ex Sannelund,
Grimsås 17/3 (JE), 1 ad Sjötofta 28/3 (BÅA), 1 2K Växtorp, Dalstorp
31/3 (SB), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 4/5 (RR), 1 1K Kättsjö, Grimsås
12/10 (JE), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 17/10 (SL), 1 1K Opensten,
Limmared 7/11 (BÅA), 1 ex Södra Åsarp, Limmared 14/11 (RJ).
Fyndet av en adult fågel i mars och en individ i maj är intressanta då vi
ännu inte konstaterat någon häckning av kungsörn i kommunen.

Kungsörn.

Foto Anders Svensson

Fiskgjuse Häckningar: Ambjörnarp 1 par (SL,BÅA), Månstad 1 par
(BS),
Första obs: 1 ex mot N Södra Åsarp 8/4 (JL).
Tornfalk Häckning: 1 par 4 ungar Rådde, Länghem (LA,MG, TFG).
Obs under häckningstid: 1 hane Torpa stenhus, Länghem16/5 (BÅA), 1
ex Bystad, Limmared 2/7 (MD). Sen obs: 1 ex mot S Växtorp,
Dalstorp 27/10 (SB).
Aftonfalk (5) 1 1K Rådde, Länghem 8/9 (JE,TFG), 1 1K mot
S Växtorp, Dalstorp 14/9 (SB). Årets stora inflöde av aftonfalkar nådde
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även vår kommun då två ex observerades. Förra observationen i
kommunen gjordes 2011.
Lärkfalk Häckning och fynd som tyder på häckning: Lagmanshagasjön,
Ljungsarp (JE), Nittorp (RJ), Björstorp, Ljungsarp (JS), Torpanäset,
Länghem (TT). Fynd under häckningstid har gjorts på ytterligare 9
lokaler i kommunen.
Pilgrimsfalk (20) 1 ex Opensten, Limmared 31/3 (JL,RJ), 1 ex
Älvshult, Ambjörnarp 17/5 (SL), 1 ad hane Limmareds mader 14/8
(JE), 1 ad hane Dragsudden, Länghem 20/10 respektive 9/11
(BÅA,JE,JL), 1 ex Rådde, Länghem 10/11(JG,FE), 1 ad hona Opensten,
Limmared 16/12 (BÅA).
Järpe rapporterad från 2 lokaler i kommunen
Orre Största rapporterade spel är 6
tuppar Kättsjö mosse, Ljungsarp (JE) och 5 tuppar Grimsås mosse (JE).
Tjäder Tre spelplatser rapporterade under 2019. Ljungsarp, Dalstorp
och Grimsås.
Vattenrall (104) 1 ex Tranemosjön 28/4 (SL,BÅA), 1
ex Grytteredsjön, Hulared 18/5 (JL), 1 ex Algutstorpsjön, Tranemo 17/6
(BÅA), 1 ex Tranemosjön 5/10 (BÅA,JL).

Vattenrall.

Foto Anders Svensson
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Småfläckig sumphöna (25) 1-3 ex Grytteredsjön, Hulared 25/4-20/5
(TFG).
Förra gången en småfläckig sumphöna hördes i kommunen var 2012.
Rörhöna (81) Häckning: 2 par Reningsdammen, Grimsås (JE,BÅA), 1
par Bruntorp, Månstad (BÅA).
Sothöna Häckning: 1 par Rådde, Länghem (TFG).
Vinterfynd: 12-39 ex Yttre Åsunden, Länghem 1-9/1(MG,TFG).
Trana Första obs: 2 ex Opensten, Limmared 1/3 (JL).
Stort antal: 1900 mot S och 2400 ex mot S Älvshult,
Ambjörnarp 2/10 resp. 3/10 (SL). Ett flertal färgmärkta individer har
noterats i kommunen och häckande par har kontrollerats.
Strandskata Fynd som tyder på häckning: 1 par Nygårdssjön, Nittorp
(TFG), 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (TFG), 1 par Hofsnäs,
Länghem (TFG).
Mindre strandpipare Ingen häckning rapporterad detta år men fynd
under häckningstid är gjorda på Såget, Limmared (AS,JL,RJ,BÅA),
Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE,AS), Algutstorpsjön, Tranemo
(BÅA,JL) och Källesvedjans industriområde, Tranemo (MD).
Större strandpipare 1 ex Algutstorpsjön, Tranemo 4/5 (RJ), 1 ex
samma lokal 10/5 (JL), 7 ad Marjebosjön, Mossebo 11/8 (BÅA), 1
ad Algutstorpsjön, Tranemo 11/8 (BÅA), 6
ex Marjebosjön, Mossebo 12/8 (JE).
Ljungpipare Observationer som tyder på häckning är rapporterade
från Kättsjö östra och västra mosse (JE) samt
Risömossen, Komosse, Ölsremma (PJA,MGä).
Stort antal: 38-53 ex Askåker, Ljungsarp 26/3-14/4 (JE).
Kustpipare (90) 1 ex mot SV Älvshult, Ambjörnarp 28/8 (SL).
Tofsvipa Vinterfynd: 1 ex Rådde, Länghem 22/12 (JE).
Spovsnäppa (22) 3 ex Algutstorpsjön, Tranemo 19/7 (BÅA).
Senast spovsnäppa sågs i kommunen var 2012.
Kärrsnäppa 4 ad Algutstorpsjön, Tranemo 19-21/7 (BÅA,JL), 1
ad Såget, Limmared 19/7 (RJ), 1ad, 1 juv Marjebosjön, Mossebo 11/8
(BÅA), 1 ad Algutstorpsjön, Tranemo 11/8 (BÅA).
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Dvärgbeckasin (73) 1 ex Tranemosjön 5/10
(AS,BÅA,JL), 1ex Älvshult, Ambjörnarp 14/10 (SL).
Morkulla Tidiga obsar: 1 ex Skårtebo, Limmared 2/3 (JL), 1
ex Gullbrandsbo, Tranemo 5/3 (PJ), 1 ex Lida, Ambjörnarp 6/3 (PJ), 1
ex Älvshult, Ambjörnarp 6/3 (SL).
Vinterfynd: 1 Älvshult, Ambjörnarp 4-20/1 (SL) och 1 ex samma lokal
4 resp. 23/12 (SL), 1 ex Kättsjö, Grimsås 7/12 (JE).
Småspov 1 ex mot S Marjebosjön, Mossebo 6/8 (JE)
Storspov Fynd under häckningstid är rapporterade från 6 lokaler i
kommunen.
Svartsnäppa 1 ex Algutstorpsjön, Tranemo 10/6 (HÅ), 1 ex Såget,
Limmared 26/6 (AS), 1 1K Algutstorpsjön, Tranemo 2-3/8 (JL).

Svartsnäppa.

Foto Anders Svensson

Rödbena 1 ex Rådde, Länghem 27-29/4 (LA,JL), 1 ex Algutstorpsjön,
Tranemo 20/7 (BÅA,SL,UE).
Drillsnäppa 1:a årsobs: 1 ex Övre Älvsjön, Ambjörnarp 19/4 (SL).
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Kustlabb (1) 4 ex, mörk morf, mot N Växtorp, Dalstorp 28/4 (SB).
Andra fyndet i Tranemo kommun där det enda tidigare fyndet gjordes
1985.
Skrattmås Häckning: ca 30 par Rådde, Länghem (TFG).
Fiskmås Häckning är rapporterad från 13 lokaler i kommunen.
Silltrut 1 ad mot N Lagmanshagasjön, Ljungsarp 12/5 (JE), 1
ad Gräsken, Sjötofta 16/7 (ME), 1 ad Sämsjön, Månstad 30/7-5/8
(JE,JL,BÅA).
Gråtrut Häckning: 1 par Sämsjön, Månstad (JE), 1 par Övre Älvsjön,
Ambjörnarp (SL), 1 par Visen, Ambjörnarp (BÅA).
Havstrut 1 1K Yttre Åsunden, Länghem 8/8 (JE).
Skräntärna (3) 1 ad Dragsudden, Länghem 25/7 (BÅA).
Fisktärna Häckningar: 1 par Torpasjön, Länghem (JE), 3 par
Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE), 1 par Visen, Ambjörnarp (BÅA).
Silvertärna 2ex Torpasjön, Länghem 5/5 (MD), 2 ex mot N Sämsjön,
Månstad 16/5 (BÅA), 3 ex Dalstorpsjön 1/8 (SB).
Skogsduva Fynd som tyder på häckning: 1 ex spelande och sedd
Torpanäset, Länghem 22/4-18/5 (BÅA,JE,PT).
Ringduva Vinterfynd: 7 fynd rapporterade 16-27/2 (TFG), 1
ex Järpesbo, Tranemo 5/12 (JE). Stort antal: 1600 mot S Älvshult,
Ambjörnarp 2/10 (SL).
Turkduva (100) 1 ex Kättsjö, Grimsås 13/8 (JE).
Gök 1:a årsobs: 1 ex Grimsås mosse 28/4 (JE). Sen obs: 1 ex Älvshult,
Ambjörnarp 3/9 (SL).
Berguv 1 par hävdade revir Tranemo (TFG).
Sparvuggla Häckning: 1 par Askåker, Ljungsarp
(AS,SL,LB). Rapporterad från ytterligare 6 lokaler under häckningstid.
Kattuggla Rapporterad från 26 lokaler under häckningstid.
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Lappuggla (1) 1 ex Mörkhult, Ambjörnarp ca 25/6 (RN,GN), 1
ex Brandsmo, Tranemo 31/12 (TD,EF).
Det andra och tredje fyndet i vår kommun av denna norrländska uggla
som utvidgat sitt utbredningsområde söderut.

Lappuggla i Ambjörnarp.

Foto Rolf Nagel

Hornuggla Häckning och fynd som tyder på häckning: 1 revir Älvshult,
Ambjörnarp (SL). 1 par Rådde, Länghem (JG,TFG). Vinterfynd: 1 ex
Älvshult, Ambjörnarp 31/12 (SL).
Detta är kommunens första vinterfynd av arten.
Pärluggla Rapporterad från 2 lokaler under häckningstid.
Nattskärra Spelande fåglar är rapporterad från följande
lokaler: Brandsmo, Tranemo 1 ex, Kättsjö, Grimsås 1 ex, Ryda mader,
Tranemo 1 ex, Ljungsnäs, Tranemo 2 ex, Mon, Sjötofta 1 ex, Hunnabo,
Ambjörnarp 1 ex, Hagasjön, Ambjörnarp 1 ex, Rådde, Länghem 1
ex, Olarpabäcken, Tranemo 1 ex, Sörgården, Tranemo 1 ex,
Ambjörnarp 1 ex, Pjuken, Ambjörnarp.
Tornseglare 1:a årsobs: 2 ex Limmared 21/5 (BÅA).
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Kungsfiskare (59) 1 ex Stomskvarn, Jälmån, Tranemo 25/5 (AS), 1
ex Assman, Uddebo 29/7-4/8 (SK), 1 ex Sämsjön, Månstad 11/8 (JA), 1
ex Kättsjö, Grimsås 18/10 (JE,TE), 1 ex Månstadån, Kyrkan, Tranemo
16/11 (SA), 1 ex Assman, Uddebo 30/11 (OK).
Göktyta Rapporterad från 11 lokaler under häckningstid.
Mindre hackspett Vår- och sommarfynd har noterats på 8 lokaler.
Trädlärka Observationer under häckningstid: 1 ex Järphult, Tranemo
21/4-4/5 (SL,BÅA), 1 ex Berg Norrgårdens Grusgrop, Tranemo 5/6
(TT), 1 sjungande Glasvallen, Limmared 26/6 (RJ).
Sånglärka 1:a årsobs: 1 ex mot N Älvshult, Ambjörnarp 13/2 (SL).
Forsärla Häckningar eller fynd som tyder på häckning är rapporterade
från 17 lokaler.
Sädesärla 1:a årsobs: 1 ex Kättsjö, Grimsås 23/3 (JE).
Sidensvans Stort antal: 200 ex Nittorp 24/11 (JE).

Sidensvans.

Foto Anders Svensson
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Strömstare Häckning: 1 par Stocken, Dalstorp (SB).
Rödhake Vinterfynd: 1 ex Ekered, Dalstorp 1/1-10/2 (HEE), 1 ex 12/15/2 Plommongatan, Tranemo (BÅA), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 2528/1 (SL), 1 ex Ryda, Nittorp 28/1 (MR), 1 ex Länghem 13/2 (LA), 1
ex Rådde, Länghem 23/2 (LA), 2 ex Kyrkan, Tranemo 12/12 (BÅA).
Vinterfynd av rödhake blir allt vanligare i kommunen.
Svart rödstjärt Häckningar och fynd som tyder på häckningar
är rapporterade från 12 lokaler. Sena obsar: 1 2 K+ hane Teknos,
Tranemo 22-25/10 (MD), 1 ex Såget, Limmared 9/11 (AS).
Buskskvätta Tidig obs 2 ex sjungande Kättsjö mosse, Grimsås 22/4
(JE).
Ringtrast 1 hane Kättsjö, Grimsås 18/3 (JE), 1 ex Hofsnäs, Länghem
21/3 (LA), 1 hane Växtorp, Dalstorp 7/4 (SB), 1 ex Askåker, Ljungsarp
11/4 (JE), 1 hane Rådde, Länghem 16/4 (BÅA), 1 hona Älvshult,
Ambjörnarp 18-19/4 (SL), 1 hane Rådde, Länghem 21/4 (JL), 1
ex Bystad, Limmared 22/4 (MD).
Rödvingetrast Observationer som tyder på häckning är rapporterade
från 7 lokaler.
Gräshoppsångare (23) 1 sjungande Bragnum, Länghem 510/6 (KH,TFG).
Flodsångare (6) 1 sjungande Älvshult, Ambjörnarp 30/6 (SL).
Sävsångare Sjungande fåglar: 1-2 ex Tranemosjön 10/5-9/7 (TFG), 1
ex Gärdsjön, Länghem 26/5 (LA),
1 ex Grytteredsjön, Hulared 30/6 (RJ). Fem ex ringmärktes vid
Tranemosjön under hösten (JL,TFG).
Kärrsångare Sjungande fåglar: 1 ex Assman, Tranemo 5/6 (BÅA,MD),
1 ex Skårtebo mader, Limmared 5-8/6 (JL,JE,BÅA), 2 ex Länghem
11/6 (JG), 1 ex Ardagh, Limmared 15-29/6 (AS,MD,BÅA,JE), 1
ex Bystad, Limmared 27/6 (MD). Sju ex ringmärktes vid Tranemosjön
under hösten (JL,TFG).
Härmsångare Tidig obs: 1 sjungande Uddebo 15/5 (TT).
Ärtsångare Tidig obs: 1 sjungande Lagmanshagasjön, Ljungsarp 27/4
(JE).
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Törnsångare Tidig obs: 1 sjungande Grimsås 27/4 (JE). Sen obs: 1 ex
ringmärktes Tranemosjön 8/9 (JL,TFG)
Svarthätta Sen obs: 1 hane Älvshult, Ambjörnarp 3/10 (SL).
Tajgasångare (3) 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 26 /9 (SL). Fjärde fyndet
av denna art som blivit något vanligare i Sverige de senaste åren.
Gransångare Fynd under häckningstid: Rapporterad från drygt 40 olika
lokaler. Tidig obs: 1 ex Växtorp, Dalstorp 24/3 (SB). Gransångaren har
ökat mycket de senaste åren och är numera en tämligen vanlig
häckfågel i vår kommun.
Lövsångare 1:a årsobs: 1 sjungande Kättsjö, Grimsås 19/4 (JE) 1
sjungande Södra Åsarp, Limmared 19/4 (JL).
Grå flugsnappare Sen obs: 1 ex ringmärktes Tranemosjön 14/9
(JL,AS,TT).
Mindre flugsnappare (31) 1 sjungande Mickelsgården, Ljungsarp 29/5
(AK).
Svartvit flugsnappare 1:a årsobs: 1 sjungande Hofsnäs, Länghem 21/4
(JL,MD).
Törnskata Observerad under häckningstid på 14 olika lokaler
Nötkråka Fynd under häckningstid: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 25/213/7 (SL,JEL,BP), 1 ex Normanslid 28/3 (RB), 1 ex Hulared 11/6 (JG).
Stare Vinterfynd: 2 ex Kättsjö, Grimsås 14/2 (ToE)
Steglits Fynd under häckningstid är gjorda på följande lokaler: Hofsnäs,
Länghem 3 par, Ösjön, Limmared, Rådde, Länghem, Ryda, Nittorp,
Månstad, Södra Åsarp, Limmared, Kyrkan, Tranemo, Älvshult,
Ambjörnarp och Kättsjö, Grimsås. Troligen häckar minst 10 par i
kommunen.
Stort antal: 12 ex Älvshult, Ambjörnarp 21/9 (SL), 17 ex Kättsjö,
Grimsås 21/9 JE), 14 ex mot S Opensten, Limmared 29/9 (JL,RJ), 14 ex
mot S samma lokal 13/10 (JL), 14 ex Bystad, Limmared 21/12 (MD).
Hämpling Fynd under häckningstid finns från 4 lokaler.
Större korsnäbb Häckning: 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE).
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Tallbit (60) 11+8+10+3+4+11 ex rastande och mot S Växtorp, Dalstorp
27/10 (JvH,SB,JEL), 1 par Torp, Dalstorp 29/10 (PB), 1ex mot S Primo,
Limmared 29/10, 1 hane Södra Åsarp, Limmared 30/10 (FJ), 8 ex
Uddebo 30/10 (OK), 4 ex Bystad, Limmared 31/10 (MD), 4 ex Rådde,
Länghem 31/10 (LA), 15 ex Ekered, Dalstorp 2/11 (JvH), 1 ex
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 3/11 (JE), 1 ex Kättsjö, Grimsås 3/11
(JE), 7 ex Växtorp, Dalstorp 3/11 (AS,SB), 7+2 ex Växtorp, Dalstorp
10/11 (SB), 2 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 24/11 (SL), 1 ex Kättsjö,
Grimsås 1/12 (JE), 6 ex Ryd, Ölsremma (GE,ILE), 1 ex Södra Åsarp,
Limmared 14/12 (JL), 1 hane Södra Åsarp, Limmared 15/12 (JL), 2 ex
Sällerås, Länghem 21/12 (BÅA), 2-15 ex Torget, Limmared 25-28/12
(AS,TFG). Den ovanligt kraftiga invasionen av tallbitar detta år märktes
även i vår kommun. Senast tallbit sågs i vår kommun var 2013.
Stenknäck Lokaler med observationer som tyder på häckning: Kättsjö,
Grimsås (JE), Hofsnäs, Länghem 2 par (JE), Älvshult, Ambjörnarp
(SL).

Stenknäck.

Foto Anders Svensson

Lappsparv 3 ex Rådde, Länghem 1/10 (BÅA), 3 ex Opensten,
Limmared 19/10 (RJ).
Snösparv Tidiga obsar: 2 ex Rådde, Länghem 16/2 (BÅA), 1 ex
Älvshult, Ambjörnarp 28/2 (SL).
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Ortolansparv 1 ex Slätte, Limmared 16/5 (MD), 1 sjungande
Normanslid, Uddebo 18/5 (RB).
Sävsparv Vinterfynd: 2 ex Kyrkan, Tranemo 12/12 (BÅA).

Observatörer: Anders Karlsson (AK), Andreas Lundgren (AL), Anders
Svensson (AS), Bruno Dahlqvist (BD), Bernt Lundgren (BL), Birgitta
Persson (BP), Bo Svensson (BS), Björn-Åke
Andersson (BÅA), Charlott Malm (CM), Emma Fransson (EF), EvaKarin Haglund (EKH), Frida Eriksson (FE), Gösta Ekman (GE), Gary
Henningsson (GH), Gun Jarl (GJ), Gisela Nagel (GN), Hans-Erik
Engström (HEE), Hasse Prim (HP), Håkan Åberg (HÅ), Ingalill Ekman
(IE), Ing-Marie Sjöblom (IMS), Johnny Andersson (JA), Jens Ekdahl
(JE), Jan-Eric Larsson (JEL), Johannes Grönlund (JG), Jan
Lundberg (JL), Jan-Olof Sundqvist (JOS), Janis
von Heyking (JvH), Lennart Appelqvist (LA), Magnus Dahl
(MD), Mats Eriksson (ME), Mats Grönberg (MG), Markus Gällerspång
(MG), Oskar Kullingsjö (OK), Per-Anders Ahlgren (PAA), Petter
Bohman (PB), Per Johansson (PJ), Per Jonas Andersson (PJA), Per
Tengroth (PT), Roger Book (RB), Ronny Josefsson, (RJ), Rolf Nagel
(RN), Roland Richardsson (RR), Stefan Andersson
(SA), Stellan Bygård (SB), Stina Kullingsjö (SK), Sigvard Lundgren (S
L), Tobias Danninger (TD), Thina Ekdahl (TE), Tommy Ekdahl
(ToE), Thomas Tranefors (TT), Tranemo Fågelgrupp (TFG), Urban
Eriksson (UE).

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 Artportalen eller muntligt och vi framför ett stort tack till alla dessa.
Ingen nämnd och ingen glömd.
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Tistelfjärilar i stora antal.
I början av juni 2019 sågs stora antal tistelfjärilar i Sverige, det fanns uppgifter
om flera hundra miljoner fjärilar. Här hemma i Bystad räknade jag själv den 10
juni till 250 förbiflygande fjärilar på 5 minuter och det höll på med samma
intensitet i minst 2 timmar. Detta innebär att minst 6000 flög förbi här på denna
korta tid. Fantastiskt häftigt, men varifrån kom de och vad gjorde att det var så
många?
Tistelfjärilen klarar inte vintern här i Sverige och troligen inte heller någonstans
i Europa. De tistelfjärilar som ses i Sverige har sitt ursprung och vintertillhåll i
norra Afrika eller kanske mellersta östern. År då vinterregnen varit gynnsamma i
dessa trakter blir det rikligt med blommor vilket gynnar fjärilarna. Den första
generationen lämnade kanske Atlasbergen i mars och flyttade norrut över
Medelhavet, någonstans i södra eller mellersta Europa parade de sig och
lade ägg på framförallt tistlar. Dessa utvecklades sedan till larver och vidare till
puppor och därefter nya fjärilar som fortsätter resan norrut. Dessa dyker upp hos
oss i slutet av maj eller början av juni. Ibland kan det vara så att ytterligare en
generation utvecklas på vägen innan denna tredje generation når oss.
Här läggs nya ägg och nästa generation fjärilar ses här på sensommaren. Denna
sensommar-generation är oftast den som är mest talrik i våra trakter. Troligen
beger sig dessa söderut för flytt mot södra Europa och vidare till vinterkvarteren
i norra Afrika. Denna flytt är inte helt undersökt ännu, men sannolikt är det så.
Det finns teorier om att de flyger väldigt högt och att vi därför inte ser dem.
Flytten som tistelfjärilarna genomför är den längsta kända för någon fjäril, totalt
blir sträckan ca 600 mil, imponerande för en insekt. Orsaken till att de flyttar är
dels torka i vinterområdena och även i medelhavsområdet.
Gynnsamt väder under vintern i norra Afrika samt gynnsamma vindar för att
underlätta flytten norrut gjorde alltså att det sågs miljontals tistelfjärilar i
Sverige under början av juni 2019. En väldigt fascinerande naturupplevelse.

Tistelfjäril

Foto Magnus Dahl
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Tornfalkar i Länghem
Året är 1970 och en tornfalk flyger över åkrarna på Rådde och får syn på det
nyuppförda vattentornet i Länghem. Tänk om man kunde få häcka i vattentornet
med utsikt över jaktmarkerna. Tranemo fågelgrupp hänger upp en holk och
häckning startar.
Många länghemsbor uppmärksammar falkarna och följer häckningen. Karin
Nilsson, som bor i ett radhus intill tornet, kollar ungarna varje dag. En dag har
en unge hamnat nere på sädesfältet och kan inte lyfta. Karin kastar upp ungen i
luften och då blev det luft under vingarna.

Tornfalksungar.

Foto Lennart Appelquist

Tranemo kommun har varit välvilliga till att holken har fått hänga på
vattentornet och den nyligen genomförda renoveringen har till och med
anpassats till falkarnas häckning. 2019 anlände falkarna innan monteringen
av den nya fasadbelysningen på vattentornet var klar. Det finns en holk på
ladugården på Rådde också och där höll de till inledningsvis. Samma dag som
holken monterades på vattentornet flyttade tornfalksparet in och påbörjade åter
igen en lyckad häckning. Fasadbelysningen verkar inte ha stört falkarna.
Media har uppmärksammat tornfalkarna och vid ringmärkningen av
ungarna 2017 och 2018 var Borås Tidning med och detta ledde till ett stort
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reportage med bilder på första sidan och Kindssidan. 2019 var Radio Sjuhärad
med både vid uppsättningen av holken och vid ringmärkningen och direktsände i
P4

Ringmärkning tornfalksunge.

Foto Lennart Appelquist

Judith Grönberg 6 år har varit med farfar Mats i tre år och missar inte
ringmärkningen.
Ringmärkning har gjorts vid ett antal tillfällen. 1989 ringmärktes 4 ungar, 1990
ringmärktes 5 ungar, 1991 6 ungar, 1992 5 ungar, 2010 3ungar, 2015 5 ungar,
2017 4 ungar, 2018 4 ungar och 2019 4 ungar.
Ett återfynd har rapporterats. Falken var märkt 2016-06-16 och funnen skadad
på en väg i Löderup, Skåne. Ungen dog strax därefter. Avstånd från Länghem
242 km
Lennart Appelquist
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Vinterfåglar inpå knuten 2020
Varje år, den sista helgen i januari, arrangerar Birdlife Sverige en räkning av
fåglar vid fågelmatningar i Sverige. Totalt i Sverige rapporterades 755 008
individer från 15 447 matningar. I Tranemo kommun har 41 personer rapporterat
totalt 2437 fåglar jämfört med 47b personer och 2543 individer 2019.
Här nedan visas 10 i topp-listan för Tranemo kommun 2020 och 2019.
Som vanligt hittar vi talgoxe och blåmes bland topplaceringarna men det är en
del omkastningar i listan mot föregående år. Bl.a så hamnade förra årets 5:a
gråsiska i år på en 16:e plats medan fjolårets 25:a grönsiska i år hamnade på 2:a
plats. Bland ovanligare fågelbordsgäster kan nämnas gräsand 4, steglits 4,
trädkrypare 2, ringduva 2,
gärdsmyg 1, rödhake 1 och sidensvans 1.
Tranemo
2020
Art
1
Talgoxe
2
Grönsiska
3
Blåmes
4
Kaja
5
Domherre
6
Skata
7
Pilfink
8
Gulsparv
9
Grönfink
10
Nötväcka

Sverige 2020
Talgoxe
Grönsiska
Blåmes
Pilfink
Domherre
Skata
Kaja
Grönfink
Gråsparv
Sidensvans

Antal
411
398
372
230
178
128
112
98
97
70

Tranemo
2019
Art
Talgoxe
Blåmes
Gulsparv
Domherre
Gråsiska
Pilfink
Grönfink
Skata
Kaja
Koltrast

Sverige 2019
Talgoxe
Blåmes
Gråsiska
Pilfink
Domherre
Skata
Kaja
Koltrast
Grönfink
Gulsparv
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Antal
466
376
242
211
180
165
135
135
124
87

Hälsning från natursnokarna
Titta på grodyngel, lukta på klibbtickor, lyssna på ormvråkar eller spela på
lavtrumpeter! - häng med Natursnokarna!
Vi är ett gäng med barn och vuxna som ses ungefär en gång i månaden och
upptäcker naturen tillsammans. De flesta barn är runt 3-9 år gamla och
aktiviteterna är anpassade därefter. Men alla är välkomna, både yngre och äldre!
Vi har väldigt roligt och lär oss mycket av varandra. Så fort vi hittat något
spännande ropar vi SNOK SNOK och folk samlas för att se vad det är. På våra
träffar brukar vi också upptäcka naturen genom sagor och lekar. Målet är
natursnokarnas motto: Vi leker, lär, hjälper natur och bara är!
I år planerar vi bland annat att leta efter bin och grodor, titta på ringmärkning av
fågelungar, håva fjärilar och trollsländor, upptäcka dyngbaggar, kolla på
fladdermöss och vattendjur, planera en svamputställning och ha en
övernattningsutflykt.

När och var vi ses annonseras på Naturen i Tranemo på facebook samt på en
SMS-lista (Hör av er till oss om ni vill vara med på SMS-listan)
Med vänlig hälsning
Stina Kullingsjö 0739332186
Sara Moa Hallner 0704273107
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Spela artbingo
Ett roligt sätt att uppleva naturen och
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Tranemo Naturskyddsförening
Program 2020
Årsmöte 12 mars kl 19.00 i Tranängskolan. Det är åter dags för årsmötet att
tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja
funktionärer. Efter årsmötet serveras fika och därefter kommer Anders Svensson
att visa bilder från Öland.
Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896
Bygg ditt bihotell 23 april kl. 18:00 Gula Fabriken, Tranemo. Kom och bygg
ditt bihotell för att öka den biologiska mångfalden i och kring din trädgård.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02 i samarbete med Gula Fabriken
1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 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. Medtag fika.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14
Årsmöte 10 maj, Naturskyddsföreningen Södra Älvsborgs länsförbunds
årsmöte Tranehov, Tranemo. I samband med årsmötet hålls en "konferens" om
våtmarker. I år ansvarar TNF för detta årsmöte.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14
De vilda blommornas dag, anordnas i år den 14:e juni vid Stoms
kvarn i Brandsmo.
Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:20 vid parkeringen vid Stoms
kvarn. Medtag fika.
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0706 795 141
Slåttergille – Ängens dag Hunnabo, Ambjörnarp. Juli-augusti. Beroende på
väder och hur sommaren är så publiceras datum på hemsidan och i
Facebookgruppen ”Naturen i Tranemo”
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02
Svamputflykt 6 september kl. 10.00 samling vid Tranängskolan i
Tranemo. Stina Kullingsjö guidar oss i skogen och delar med sig av sina
kunskaper. Medtag fika.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02
Lavexkursion 15 november. Mjällbo, Uddebo, Samling 9:00 Vi letar signalarter
och vanliga arter i marjerna runt Mjällbo
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02
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Höstmöte 1 nov Månstad bygdegård kl. 19:00. Anders Svensson tar oss med sitt
bildföredrag igenom ”Naturen i Tranemo” 12 socknar från norr till söder.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14
Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan
september till juni med intressanta bildvisningar och annat trevligt från fåglarnas
värld på Tranemo bibliotek kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan.
Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta i år, med start i
augusti. Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och på
Facebook.
Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896
Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga
intresserade!
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Vid alla utomhusaktiviteter 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.
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