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Möten: Styrelsen har haft 4 protokollförda möten inklusive årsmötet under
verksamhetsåret för 2020 att det inte varit fler beror på pandemin och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Medlemsantal: Vid utgången av 2020 hade föreningen 255 medlemmar. Av
dessa var 104 familjemedlemmar. Det är en liten minskning av antalet
medlemmar sedan föregående år.
Aktiviteter under året: Under året har vi varit tvungna att ställa in några
av de planerade aktiviteterna till följd av pandemin, men föreningen har kunnat
erbjuda medlemmarna ett flertal organiserade utomhusaktiviteter. Dessa
har genomförts på ett smittsäkert sätt under året. Av aktiviteterna kan nämnas:
• 1:a majrundan, en fågelutflykt i kommunen
• Fågelpromenader runt Tranemosjön
• Slåttergille vid Hunnabo
• Svampexkursion
• Lavexkursion
NIT, vår tidskrift ”Naturen i Tranemo” togs fram i 200 ex och har skickats ut till
samtliga medlemmar.
Fågelgruppen. Gruppen har träffades fram till och med mars. Därefter ställdes
fågelmötena in. Under hösten hölls ett möte, i oktober, i de nya fina lokalerna i
Centralen där Kent-Ove Hvass höll ett uppskattat föredrag om Ecuador och
Galapagosöarna. Resterande program för 2020-2021 har tyvärr fått ställas in.
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Vid Tranemosjön har ringmärkning av fåglar ägt rum vid flera tillfällen under
hösten.
Natursnokar. Detta är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet
där barn och vuxna upptäcker naturen tillsammans. Under
2020 har natursnoksverksamheten fått ställa in många av sina planerade
aktiviteter.
Botaniksektionen. Inga aktiviteter på grund av pandemin.
Tranemosjön
Inför bildandet av det kommunala naturreservatet har vi medverkat med att röja i
hagen och haft en vinterfågelmatning utmed promenadstigen ”Tranemosjön
runt”.
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 336 medlemmar.

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

Vätteskägg

Foto Anders Svensson
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Ordförandens sida.
Året som gått har ju som ni alla vet präglats av coronapandemin, en pandemi
som troligen kommer att påverka världen en lång tid framöver. Livet har varit
annorlunda för oss alla. Vi har hållit oss mer för oss själva, undvikit att träffa
många människor på samma gång, hållit oss mer utomhus, inte träffat våra äldre
föräldrar och inte heller umgåtts med våra barnbarn.
Men en positiv sak, om man nu får säga så, med pandemin är att fler människor
hittat ut i naturen.
Då vi inte kunnat resa som normalt har många upptäckt naturen som finns på
närhåll. Antalet besökare till naturreservat och nationalparker har ökat kraftigt
under året. Vandringsleder har trampats av betydligt fler i år än tidigare och den
tätortsnära naturen har uppskattats av fler människor än någonsin.
Förhoppningsvis leder detta också till en större förståelse för vikten av att
skydda och bevara naturen. Detta blir en allt viktigare fråga när nu politiska
partier verkar för att stärka äganderätten till skogen och devalvera
strandskyddet. Beslut i den riktningen kan komma att hota den biologiska
mångfalden och påverka vår unika allemansrätt.
TNF har märkt av det ökade naturintresset då vi under året (följandes
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om utomhusaktiviteter, hålla avstånd
och ha bra handhygien) genomfört ett antal aktiviteter som lockat lite fler
människor är tidigare år. Reseförbud och permitteringar har också gett fler
människor möjlighet att vara ute och fågelskåda i hemmamarkerna vilket gjort
att det 2020 setts lite fler ovanliga fågelarter än normalt.
Jag hoppas och tror att pandemin hyggligt snart är över och att livet återgår till
det normala igen. Men så länge det behövs så håller vi i och håller ut och följer
de restriktioner och rekommendationer som gäller. Så småningom när det är som
vanligt igen hoppas jag att vi kan träffas på någon av våra aktiviteter och
fortsätta att njuta av vår fina natur.
Väl mött i markerna
Björn-Åke Andersson
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En solskenshistoria.
En dag i höstas fick jag ett telefonsamtal från Urban Eriksson, fågelskådare från
Svenljunga. Han hade på väg till jobbet hittat en påkörd koltrasthona i
vägkanten mellan Mossebo och Grimsås. Som alltid när man hittar en död fågel
så kollar man om den är ringmärkt och så var det i det här fallet. Urban lade
koltrasten i framsätet för att senare läsa av ringnumret och meddela
Ringmärkningscentralen. När han kom ut till bilen på middagsrasten visade det
sig att koltrasten hade återuppstått från de döda och flaxade omkring i bilen. När
Urban fångat in den och läst av ringnumret fick koltrasten åter sin frihet
tillbaka.
Koltrasten visade sig vara märkt som årsunge i Reddingbootpad i Nederländerna
den 19/10 2018 och Urban hittade koltrasthonan den 7/9 2020. Den är
således född i Sverige och har klarat 4 flygturer mellan Sverige och Europa och
var nu på väg på sin 5:e resa mot söder. Tiden mellan fynden var 1 år och 324
dagar, avståndet 716 km och riktningen 46° NE.
Björn-Åke Andersson

Koltrast (ej individen i texten)

Foto And ers Svensson
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Sorglig Mors dag
På eftermiddagen 31:e maj bjöd vi till morsdagstårta ute på altanen när det
plötsligt började plaska för fullt ute vid ön. Vi ser en storlom och en kniphona.
När plaskandet är över och vi hunnit få fram tuben ligger det kvar 5 stycken i
stort sett livlösa knipungar i vattnet som storlommen ger en sista omgång innan
den simmar därifrån. Då blir det tyvärr fiskmåsarna som tar över och 10 minuter
senare är allt stilla igen och kniphonan har endast 3 ungar kvar. Vi har aldrig sett
något liknande innan och funderade på varför detta hänt. Storlommarna var
precis i slutet av ruvningen eller hade kanske precis nykläckta ungar. Grannen
såg två små ungar dagen efter. Det konstiga var att det vid detta tillfälle fanns en
tredje vuxen lom i sjön och vi uppfattade att det var den som gav sig på
knipungarna. Vi vet att naturens lagar kan vara hårda men synen av detta gav
oss en känsla av nedstämdhet och sorg i hjärtat och vi kände med kniphonan
som fick en så sorglig Mors dag.
Charlott Malm

Mats Eriksson, ansvarig för Birdlife’s Projekt Lom kommenterar :
Jag har hört talas om liknande episoder även på andra håll men aldrig sett det för
egen del, och det kan knappast vara speciellt vanligt.
Storlommen är ju fiskätare till nästan 100%, men ungarna matas ibland till stor
del med ganska storvuxna vattenlevande insekter, såsom sländlarver, under de
första dagarna eller kanske första veckan efter kläckningen. Det är just den typ
av diet som utgör basen både för vuxna knipor och för knipungar. En gissning är
att storlommen därför upplever knipan och knipungarna som en konkurrent,
åtminstone tillfälligtvis i ett skede i ruvningen, dvs. strax före kläckning, eller
om lommen nyligen har kläckt och ungen/ungarna fortfarande är små.
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Paddla i ASSMAN
- Bland jungfrusländor och kungsfiskare
”Omnia mirair etiam tritissima, förundas över allt, även det vardagliga”
Ovanstående citat sägs ha varit Linnés valspråk. Ett ganska bra bra valspråk och
passande i vår tid. Särskilt för en som pusslar och rusar igenom vardagen,
pusslar och skjutsar, pusslar och försöker hinna med. Att stanna upp ett tag,
andas, titta på en humla, se pollenet som pudrar den tjocka pälsen, lyssna på
surret och andas.
Ett sätt för mig att stanna upp är att sätta mig i kanoten och paddla ut i Assman.
Där är det lugnt, ån snirklar sig fram i kringelikrokar. Om jag släpper paddeln
glider jag med strömmen och bara är. Det känns som att sitta mitt i en naturfilm.
(Konstigt förresten att en film är den metafor som jag tycker bäst beskriver
verkligheten). Utan ansträngning utspelas scen efter scen upp och jag befinner
mig mitt i det vardagligt vackra.

Assman från kanot

Fot o Stina Kullingsjö
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Assman är Ätrans största biflöde och är bildad av tre
vattendrag, Månstadsån, Jälmån och Musån. Namnet Assman antas komma
från ordstammen as- eller asa- som betyder jäsa, eller svälla (källa Ortsnamnen i
Älvsborgs län 1918) Assman är ett meandrande vattendrag vilket innebär att det
vattnet succesivt eroderar sediment i vattendragets ytterkurvor och lämnar det i
innerkurvorna. Detta gör att vattendraget får ett slingrande lopp som är i ständig
förändring. Plötsligt kan vattnet ha eroderat marken såpass mycket att ån kan ta
en genväg och det som tidigare var en kurva i ån snörs av och bildar en korvsjö.
Sandbankar bildas och försvinner. Assman snirklar sig västerut från
Tranemosjön, förbi Uddebo och Strömsfors, vrider sig sydväst vid golfbanan
och mynnar ut i Ätran ca 2,5 km söder om Örsås vid Bullsäng. På vägen stoppas
ån upp i flera fördämningar vid kraftverk.
Det är bland annat dessa fördämningar samt utdikning av omgivande marker
som gör att den ekologiska statusen på ån bara bedöms som måttlig (källa VISS)
Fiskar kan helt enkelt inte vandra naturligt i vattensystemet på grund av de
vandringshinder som har skapats av människan.

Fördämningarna innebär också en del lyft om man vill paddla hela vägen till
Ätran. Jag brukar nöja mig att paddla sträckan Tranemosjön till Strömsfors. Då
slipper jag lyften. Jag funderar också i min kanot över om fördämningarna och
den utdikade marken i omgivningarna också bidrar till att vattenytan höjs och
sänks så mycket som den gör. Vid högvatten sväller Assman och jag kan paddla
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in över betesmarkerna, passera över handräcken vid spängerna vid tåstarps ängar
och jag kan paddla över cykelbanan nära Tranemosjöns badplats. Vid lågvatten
går det att se drivved och vass flera meter upp i träden. Vid högvatten går det
inte längre att urskilja åfåran medans det vid lågvatten går att hitta öar och egna
stränder i ån i form av sandbankar som tittar fram när vattnet försvinner.

Hunden Ylva i dimman

Foto Stina Kullingsjö

Vad är det då som utspelar sig i naturfilmen i den varierande ån. Ja, det beror på
årstid förstås. Under våren och sommaren susar vassen vid inloppet i
Tranemosjön högt över huvudet och det kvittrar i vassruggarna av sävsångare
och rörsångare. Knipor och gräsänder smiter från kanoten. Ibland susar den en
turkosblå kungsfiskaren förbi. Det kan hända att det finns bohål i den eroderade
strandbrinken i ytterkurvorna på ån. En lika vacker blå färg som kungsfiskaren
har de blå och blåbandade jungfrusländorna, som fjärilslikt flyger längs ån under
sommaren. På kanoten sätter sig ofta sandflodtrollsländor, tecknade i gröngult
och svart och över vattenytan och längs stränderna flyger flodflicksländor i
tusental. Trollsländor och flicksländor lever större delen av sina liv som larver i
vattnet, men en vacker sommarmorgon klättrar de upp på ett grässtrå, varvid
skalet spricker upp i ryggen och den fullbildade sländan långsamt trycker sig ur.
Har man tur kan man få se detta skådespel, och sedan se hur sländan pumpar
vätska ut i vingarna för att de ska spännas ut för att sedan torka i väntan på
första flygturen. De gamla larvskalen sitter ofta kvar på strån längs ån.
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I meandringarna efter hängbron går det att paddla in för att titta på hoppande
fiskar och vid lågvatten går det att titta på musslor på botten. Virvlande
virvelbaggar, skräddare på vattenytan och kossor längs kanten som springer
efter och glor. Längs stranden och även under vattnet växer tätt
med klubbmurklingar, små gula svampar som för en kanotist ser ut som massor
av pyttemå paddlar nedstuckna i marken. Tranor kan dyka upp och vid
cykelbron mellan Tranemo och Uddebo finns forsärla och någon gång även
strömstare. Ibland syns högar av trollsländevingar som ett minne från någon
sädesärla som ätit gott. Höst och vinter är färgerna dovare. Svampar
som tätskinn, altickor, kantarellmusslingar och brunkrös träder fram på träd som
lutar sig över ån.

Mussla

Foto Stina Kullingsjö

Naturfilmen längs Assman pågår hela tiden, dygnet runt, året runt. En vardag att
förundras över.
Stina Kullingsjö
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Hur många arter finns det i Tranemo
kommun?
Varför ska man rapportera sådant man ser i naturen? Det finns flera orsaker. Det
är kul att veta vad som setts, det ligger till grund för politiska beslut som rör
naturen, det bidrar till en ökad kunskap om naturen i vår kommun och i Sverige.
Ett sätt att se hur rik biologisk mångfald en kommun har är att kolla i
Artportalen hur många olika arter som är rapporterade. Detta ger en
fingervisning om hur många olika naturtyper som finns, hur många lokaler med
skyddsvärda arter, m.m. m.m. Sedan är det ju alltid kul med listor över vad som
setts och ett visst tävlingsmoment infinner sig hos somliga vilket jag tycker är av
godo.
Tranemo kommun har just nu 3 663 arter rapporterade i Artportalen och vi
ligger en bit efter Sveriges ”bästa” kommun, Mörbylånga på Öland som på
första plats ståtar med 12 451 arter.
Flest arter i Tranemo kommun har setts och rapporterats av Janis von Heyking i
Dalstorp som sett inte mindre än 1247 arter i kommunen – Bra jobbat.
I Artportalen kan man rapportera allt levande, blommor, fjärilar, fåglar,
däggdjur m.m.
Just nu är siffrorna i de olika artgrupperna följande:
Grod- och kräldjur 8
Fåglar 256
Ryggradslösa djur 1 701
Alger och mikroorganismer 1
Svampar 557
Kärlväxter 869
Mossor 98
Lavar 140
Fladdermöss 9
Andra däggdjur 22
Fiskar 2
Som ni ser finns det många luckor och mycket roligt kvar att hitta. Hjälp till att
fylla på listan för vår kommun. Visst vore det kul att hitta någon ny art för
Tranemo kommun, Västergötland eller Sverige. Allt är möjligt. Så ut och leta
och glöm inte lägga in dina observationer i Artportalen.
Björn-Åke Andersson
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Utter i Kättsjö 2020
På morgonen den 17 maj 2020 tittade jag ut genom badrumsfönstret för att se
om något visade sig vid dammarna här hemma. Inga fåglar utöver kanadagässen,
men ett däggdjur på dammvallen fångade min blick. Jag hämtade kikaren och
döm om min förvåning när jag fick in en utter i synfältet! Mink har jag sett
några gånger i dammarna, men att det skulle kunna dyka upp en utter hade jag
inte en tanke på.
Uttern var ca 1 m lång med den kraftiga och långa svansen inräknad. Jag
upplevde den som väldigt aktiv med hopp och bågformad rygg. Då och då höjde
den framdelen och visade upp det ljusa gråmelerade ansiktet och bröstet mycket vackert djur!
När jag kollat på den några minuter, gick jag ut för att närma mig. När jag
var 50-60 m ifrån den, så gjorde den några snabba hopp ner i diket och vips var
den försvunnen. Jag tänkte att den är nog kvar i dammarna, eftersom det är gott
om fisk där, men trots mycket letande återfann jag inte uttern. Senare letade jag
igen vid många tillfällen och följde även diket som mynnar
i Bläsarebäcken, söder om Kättsjö, men hittade inte ens några spår. Konstigt, var
kom den ifrån och vart tog den vägen?
Detta är nog första kända fyndet av utter i modern tid i vår kommun.

Sökning i Artfakta SLU visar i kartan ovan rapporterade fynd 2015-2020.
Svenljunga, Sexdrega, N.Unnaryd, Stengårdshult, Öreryd, Gnosjö och många
fynd i Skillingaryd/Vaggeryd. Observationen i Öreryd är 13 juni i Västerån, dvs.
den å som rinner genom Lagmanshagasjön och passerar bara någon km från
Kättsjö. Det verkar sannolikt att uttern kommit därifrån, men den kan givetvis ha
varit förbipasserande från annat håll. Det ska inte vara ovanligt att en
utter förflyttar sig 10 km per dygn. Uttern är klassad som ”nära hotad”,
men ökar senaste årtiondena i södra Sverige.
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Uttern lämnar ofta spår efter sig på stenar och under broar vid de vattendrag de
besöker. Spillningen är ofta spretigt oregelbunden, löst sammanhållen, med
rester av fiskben och har typiskt doft av viol eller torkat hö. Inga skarpa dofter
som minkens spillning. Fotspåren är ca 8 cm och ibland syns släpmärken efter
svansen. Se bilder nedan, från internet.
Blir det snö och is i vinter kan det vara läge att leta spår och spillning
vid Västerån och andra vattendrag i kommunen, gärna under stenbroar, eller på
stenar vid lämpliga fiskevatten!

Utterspårstämplar

Utterspillning

Jens Ekdahl

Fotnot: Efter artikeln skrivits gjordes fynd av utter i Assman i höjd med
Älghagen av Oskar Kullingsjö den 31 jan 2021
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Vinterfåglar inpå knuten 2021
Birdlife Sverige arrangerar sista helgen i januari varje år Vinterfåglar inpå
Knuten, då fågelintresserade räknar vad de ser vid sina fågelbord. Årets resultat
blev 861 807 fåglar som rapporterades av 18 886 fågelskådare.
Tranemo kommun bidrog med 60 fågelintresserade som räknade 2909 individer.
En klar ökning jämfört med föregående år då sifforna var 41 fågelskådare och
2437 fåglar.
Sverige som helhet hade fler koltrastar, gulsparvar och rödhakar än föregående
år men färre grönsiskor. Detta stämmer även på resultaten i Tranemo kommun
då koltrast 135 – 34, rödhake 26-1, gulsparv 262-98 ökade mot föregående år
och grönsiska 15-398 minskade.

Här nedan visas 10 i topp-listan för Tranemo kommun 2021 och 2020.
Som vanligt hittar vi talgoxe och blåmes bland topplaceringarna men det är en
del omkastningar i listan mot föregående år. Förra årets 2:a grönsiska med 398
ex hamnade i år på plats 25 med 15 ex.
Tranemo
2021
Art
1
Talgoxe
2
Blåmes
3
Gulsparv
4
Domherre
5
Skata
6
Pilfink
7
Kaja
8
Koltrast
9
Grönfink
10
Nötväcka

Antal
557
434
262
212
199
172
144
135
108
94

Tranemo
2020
Art
Talgoxe
Grönsiska
Blåmes
Kaja
Domherre
Skata
Pilfink
Gulsparv
Grönfink
Nötväcka

Antal
411
398
372
230
178
128
112
98
97
70

Vill du veta mer om resultatet av årets Vinterfåglar inpå Knuten så hittar du alla
uppgifter på www.vinterfaglar.se
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Ängssvampar med natursnokarnaSvampar del 2
I höstas hade vi en natursnoksträff med tema ängssvampar. Det var roligt och
tacksamt att leta efter ängssvampar. En halvmeter närmare till marken och
skarpa ögon gjorde att barnen såg svamparna före oss vuxna. Vi hittade
ängssvampar och andra svampar i många färger och former. Resultatet ser ni på
bilden

Flera av ängssvamparna är bra indikatorer på värdefulla ängs eller betesmarker.
De är känsliga för kväve och fosfor och försvinner om marken blir för
näringsrik. Vissa ängssvampar är vanliga men hittas det fler än 5 olika arter av
vaxskivlingar kan man börja misstänka att marken är åtminstone lokalt
värdefull. Fynden tyder då på att marken har varit hävdad under lång tid och att
den kan vara viktig för andra växter och djur.

Till ängssvampar brukar man räkna hagvaxskivlingar, noppingar och andra
rödskivlingar, små fingersvampar, jordtungor och sammetsmusseroner. Många
av dessa är små. Vissa är färgglada som små juveler, andra oansenliga och en
del behöver man krypa nära marken för att se.
Vilken levnadsform ängssvampar har är inte helt klarlagt.Alltså hur de får sin
näring. En del beskriver svamparna som nedbrytare men det finns studier som
visar att vissa av dem lever i samarbete med örter. För att få lite bättre koll på
detta kan det vara smart att notera vilka örter som växer i anslutning till
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svamparna. Säkert är iallafall att de är roliga svampar att leta efter och att man
kan hitta svampar som ser ut som inga andra.

Av Stina Kullingsjö, natursnoksledare och svampkonsulent

Hagsvaxskivlingar tillhör flera olika släkten
(Hygrocybe, Cuphophyllus, Neohygrocybe och
Gliophorus) De liknar varandra med glesa vaxartade
skivor och bland men inte alltid starka färger.

Bland rödskivlingarna Entoloma finns exempelvis
noppingar. De heter rödskivlingar för att de har röda
sporer som gör att skivorna med tiden blir rosafärgade.

Fingersvampar i ängs och betesmarker är ofta från
släktena Clavaria eller Clavulinopsis. De kan ha många
olika former, från cylindriska och masklika till fingrade
och korallika. De finns i många olika färger men är ofta
svåra att skilja åt i fält.

Jordtungor är spännande svampar. De hör till släktena
Geoglossum, Microglossum och Trichoglossum. De är
små bruna och är lätt att missta för ett visset blad.

Sammetsmusseroner som tillhör släktet Dermoloma kan
också hittas i ängsmarker. De luktar mjöl och har en
sammetslen hatt.
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Inventering av ”Johansjömossen”,
södra delen av Komosse, 2020-05-30
För ca 30 år sedan inventerades norra delen av Komosse och vi som deltog
minns det som en fysiskt tuff aktivitet, men med en hel del
spännande fågeliakttagelser och en unik naturupplevelse. Inför 2020 bestämde vi
så att göra ett försök att inventera den sydvästra delen, som kallas
för Johansjömossen.
Syftet med inventeringen var att vid ett tillfälle försöka uppskatta antalet revir
och par av myrhäckande fågelarter. Särskild fokus hade vi på ljungpipare, men
också förhoppning om storspov, tofsvipa, gulärla och kanske någon
överraskning såsom brushane, dvärgbeckasin eller rödbena.

Vy över Karsbomossen med en hölja (dypöl), en göl och en aktivt spanande Böna. Foto Jens Ekdahl
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Metodiken är enkel – deltagarna sprider ut sig med ca 50-100 m lucka och går
på bred front, ibland i zick-zack, för att täcka mossens ytor. För att undvika
dubbelräkning meddelar man alla observationer till varandra och en av
deltagarna för protokoll. Det är sannolikt att en
del individer missas pga avståndet mellan inventerarna. Det är svårt att avgöra
antalet individer och par av de arter, främst ängspiplärka, som är talrika.
Inventeringen började kl. 5 och tog drygt 4 timmar. Vädret var perfekt för att
inventera - vindstilla och klart. Fågelaktiviteten avtog något mot slutet, vilket
kan påverka resultatet av den delen negativt. Total inventerades ca 30 ha. Vi
började med norra delen, fortsatte söderut på östra sidan, därefter södra delen
och avslutade norrut med västra sidan tillbaka till Långö. Vi inventerade
inte de kantzoner och skogsöar som bedömdes ointressanta för typiska
myrfåglar.
Johansjömossen delas in i tre delar. Risömossen i norr, Stutömossen i mitten och
den stora fina Karsbomossen i söder. Där är den öppna ytan störst och det finns
ett stort antal smågölar, se karta.
I västra delen rinner Kilabäcken som har fina starr-mader. Denna vår hade varit
torr, så det var inga problem för oss att passera bäckar, starr-mader eller andra
delar av mossen, men kanske inverkade torkan negativt på vissa fågelarters
förekomst detta år.
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Summering
Vi hittade inga rariteter, men det som överraskade positivt var det stora antalet
av typiska myrfåglar och då främst ljungpipare och ängspiplärka. Vi uppskattar
att det totalt var 15-23 par ljungpipare och minst 100 par ängspiplärka. Antalet
ljungpipare är mycket glädjande, särskilt med tanke på nedgången på andra
mossar i kommunen.
Positivt var också förekomsten av tofsvipa, men tyvärr observerades inte någon
storspov. 2020 är nog det sämsta året någonsin för storspov i vår kommun och
det finns bara ett fåtal observationer som kan tyda på häckning. Håller
storspoven på att försvinna från kommunen?
En gulärla sågs, men ras-bestämning kunde inte göras och ej heller indikation på
häckning. Det behöver göras fler besök på mossen för att konstatera
om gulärla häckar eller ej.
I Karsbomossens göl-område fanns både kricka, tofsvipa och grönbenor. Där bör
det kunna finnas fler arter, som kan hittas om fler besök görs.
Gök sågs och hördes hela tiden, men eftersom de var mycket rörliga (vi såg upp
till 6 individer samtidigt) är det mycket svårt att uppskatta antalet, men minst 10
hannar plus några honor.
Här följer vår bedömning av antalet par/revir denna inventeringsdag.
Orre 3 spelande (sent på säsongen för orrspel)
Ljungpipare 15-23 par
Kricka 1 hona med små ungar, 4 hannar
Tofsvipa 2 par
Grönbena 4-5 spelande
Buskskvätta 13 revir
Gulärla 1
Ängspiplärka Ca 100 par
Gök minst 10 hannar och några honor
Vi som utförde inventeringen var Björn-Åke Böna Andersson, Anders Karlsson,
Jan Lundberg och Jens Ekdahl.

Detaljerad redovisning
Risömossen – den delen i norr man kommer ut på från parkeringen vid
Långö. Relativt liten öppen och torr yta. Orrarna spelade där, men det kan vara
så att vi inte såg några orrar på de andra delarna eftersom vi kom dit senare på
morgonen och säsongen för orrspel var sen.
Orre minst 3 spelande när vi anlände, flög iväg
Ljungpipare 4-6 par
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Buskskvätta 6 revir
Ängspiplärka 38 individer
Stutömossen – mellersta delen som inte är så öppen pga skogsöar, en större
göl och stora nivåskillnader med en bäck på västra delen. Starr och
björkbevuxna områden utmed bäcken.
Ljungpipare 1-2 par
Buskskvätta 4 revir
Gulärla 1
Ängspiplärka 31 individer

Vy över Kilabäcken vid gränsen mellan Stutö- och Karsbomossen. Bäcken slingrar sig vackert i en
sänka med kringliggande starr- och myrlilje-mader. Foto Jens Ekdahl

Karsbomossen – den södra stora öppna delen med en mängd smågölar
och Kilabäcken i västra kanten. Detta är en mycket fin del av Johansjömossen,
men det som känns helt fel är det djupa grävda diket som går från Kilabäcken ut
mot det fina göl-området. Den borde läggas igen för att återskapa mossens
naturliga miljö och hindra framtida uttorkning.
Ljungpipare 10-15 par
Kricka 1 hona med kull och 4 hannar i området med smågölarna.
Tofsvipa 2 par i området med smågölarna.
Grönbena 4-5 revir
Buskskvätta 3 revir
Ängspiplärka 85 individer
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Gök redovisas inte per del eftersom de hördes från alla delar av mossen och flög
kors och tvärs över mossen under hela inventeringstiden.
Personlig kommentar
Mossar, och särskilt Komosse-komplexet som är en typisk högmosse, dvs. som
växer på höjden ca 1 mm per år, är något alldeles speciellt med sina fantastiska
vyer och ofta rofyllda tysthet. Även om de är artfattiga så är ljungpipare,
storspov, grönbena, orre, gulärla, buskskvätta och ängspiplärka starkt beroende
av öppna mossar. Tittar man närmare på mossen, så är mikro-biotoperna väldigt
varierande med allt från torr ljunghed, typiska obeväxta dypölar ”höljor”, små
vattendrag ”dråg” och ibland gölar. Martallarna är också säregna i alla sina
former. Högmossarnas gräns mot omgivande marker är ofta ett tydligt avgränsat
kärr ”lagg” med frodigare växtlighet.
Tittar man närmare på marken hittar man starr, ag, tuvull, sileshår, vitmossor i
många olika färger, spår av vadare och mycket annat.
Ljungpiparens vemodiga visslande, gyllengula fält av
myrliljor, tuvullens lysande vita tofsar och orrarnas bubblande spel en tidig
vårmorgon är upplevelser som vi bara kan hitta på de öppna mossarna. Blir det
vinter med snö och skare, så rekommenderar jag starkt en skidtur på mossen!
Vi som inventerade Johansjömossen tyckte det var minnesvärt och intressant. Vi
har därför för avsikt att inventera Komosses SV del, den sk. Bohestra-mossen, i
andra halvan av maj 2021.
Vill du hjälpa till, så hör av dig till någon av oss!
Tips
För den som vill lära sig mer om Komosse, och högmossar i allmänhet,
rekommenderas Naturskyddsföreningens skrift Komosse - Strövtåg i tidlöst
landskap, av Lars Franzén (1986). Den kan köpas på nätet för bara 100 kr.

Jens Ekdahl
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Ny häckart för Tranemo – Kungsfiskare
Som tur är har man efter många års fågelskådande fått ett rykte om sig. Folk i
allmänhet här hemma i Dalstorp vet helt enkelt vem man ska vända sig till om
man har någon fågelfråga.
Tack vare detta fick jag den 7:e september ett MMS från en dam i byn. På bilden
fanns en keps full med Kungsfiskare, ni kan tro att jag blev förvånad!
Hennes son & man höll på med en platta utanför deras gård. För att få det jämt
och fint hämtade man grus i ett litet grustag någonstans i Dalstorp.
Helt plötsligt i allt grävande som gjordes med traktor ramlade något ut från
branten. Det visade sig vara en fågelunge. Som naturvän hoppade så klart
mannen i fråga ut ur traktorn och snart hade han 7 kungsfiskarungar i sin keps.
Nu var blev det bråttom. Kepsen med ungarna täcktes över med granris,
traktorn fick ge sig hemåt för att hämta verktyg, ett nytt bohål grävdes ut för
hand och ungarna återplacerades i de nya bohålet.
Dagen efter var jag, Janis & Malin där. På behörigt avstånd kunde vi se
föräldrarna mata ungarna. Vi kunde alltså konstatera att trotts störningen så
verkade det fungera!
Bara ett fåtal dagar efter var det lugnt vid bohålet. Ungarna var stora redan vid
”olyckan” så förhoppningsvis har dom flugit ut.
Detta är en sen häckning, kanske har Kungsfiskarna häckat ytterligare en gång
tidigare på säsongen? Det som är det mest ”störande” i denna positiva historia är
att jag passerat branten säkert 50 gånger
under vår och sommar utan att ha sett
eller hört någon Kungsfiskare.
Jag tror att vi kan räkna med att detta
inte alls är den första häckningen av
Kungsfiskare. Om dom beter sig på
detta sätt och om dom bygger på
ett sånt här udda ställe borde det ha hänt
förut.
Kungsfiskare är väldigt sårbara vid
kalla vintrar, de senaste årens milda
vintrar har så klart påverkat arten
positivt. Skulle det visa sig bli
ytterligare en mild vinter är min
uppmaning till er läsare att ge er ut
under våren och kolla rasbranter med
sand nära sjöar och vattendrag, då ska
ni se att vi snart har fler häckningar av
denna fantastiska art i Tranemo.
Glöm inte heller att ”ibland hittar även
en blind höna ett korn”, Dvs
Allmänheten ska man inte bara ignorera !
Stellan Bygård
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Dvärgmus, ny art för Tranemo kommun
Den 4 september knackar det på dörren. Det är vår granne som har hittat en rund
gräsboll när han skördat råg med lie och undrar vad det är. Den hade suttit
ungefär en halvmeter upp i rågen. Jag tycker att det liknar ett bo av hasselmus,
men den brukar bygga sitt bo i täta buskar och sly. Jag grunnar på detta och
frågar runt bland vänner. Till slut får jag tipset att kolla in dvärgmus.
Dvärgmus är en ganska nyupptäckt
art i Sverige. Den första sågs i
Dalsland 1985. Sedan har den spridit
sig snabbt och har numera setts i
stora delar av södra Sverige, men
observationerna är fortfarande
ganska få. Flest fynd är från Skåne,
vilket inte är så konstigt, då man tror
att arten invandrat från Danmark.
Från Västergötland finns endast två
tidigare fynd av arten på
Artportalen. Den är med all säkerhet
betydligt vanligare än så, men då
den för ett ganska undanskymt liv så
är den svår att hitta.
Dvärgmusen är liten, 4-8 cm lång och med en svans som är nästan lika lång som
kroppen. Det är Europas minsta gnagarart och en av de minsta gnagarna i
världen. Pälsen är vackert rödtonad. Den trivs i högt gräs och även i sädesfält,
där den bygger sitt sommarbo ungefär en halvmeter upp. Boet är stort som en
tennisboll och består av gräsblad. Fågelbon som byggs av gräs brukar även ha
med grässtrån och blir därför inte lika mjuka som dvärgmusens bo. Den föder tre
till sju ungar per kull och kan på kontinenten få upp till sju kullar på ett år.
Det lättaste sättet att hitta arten är antagligen att leta efter deras bon i högt gräs
under sommaren. Vill man hitta själva arten kan man sätta upp burfällor, men
åtminstone sommartid så måste dessa sättas upp högt i vegetationen. Lyckas
man med det kan man kanske bli den förste som får se en livs levande dvärgmus
i Tranemo kommun.
Oskar Kullingsjö
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Adult hona stäpphök
2020-10-10, Växtorp, Dalstorp.
Hösten, likt de senaste årens höstar har ett stort fokus här i Växtorp varit att hitta
en stäpphök. En art som blivit allt vanligare och som gäckat oss. Nära har vi
varit men långa avstånd och snabba obsar har gjort att ingen lyckats bli
bestämd.
Torsdagen den tionde oktober skulle detta fantastiska Växtorp-år få en fin
avslutning.
Permitteringar hade under större delen av året gett mig en till två extra dagar att
skåda på så denna fina torsdagsmorgon packade jag termosen och knallade bort
till ”Knärten”.
Solen tog sig allt högre upp; det enda som fanns att titta på…
Runt åtta så dök så äntligen något upp långt bort i väster. En vråk. Men i brist på
annat så fick jag väl tuba den. In i tubfältet kommer en sparvök, strax under
ytterligare en hök och snett upp till vänster en…? Stor brun falk?... Snabbt ner
för att konstatera att den undre höken också är en sparvhök. Den bruna fågeln
glider emot mig. Vet fortfarande inte riktigt vad jag tittar på. Så viker den av
mot vänster i sin skruv. En kärrhök. En spetsvingad kärrhök! En stängshök!
Avståndet är långt men ljuset helt perfekt. Fågeln ser helt mörkt gråbrun ut på
ovansidan där endast täckarna ser ljusare ut. Mörkt ansikte med en liten vit
fläck. Fågeln är välbyggd med fina proportioner.
Det där är en stäpphök!
Men jag måste få se
undersidan. Den gör ett
varv till fortfarande i
nivå med mig och
fortfarande för plant för
att jag ska kunna se hur
den ser ut undertill. Så
äntligen med
ytterligare lite höjd kan
jag skymta undersidan.
Nästan trefärgad!
Armen är hälften
mörkt svartbrun och ljusbrun, handen ser helt ljus ut med ett två svartbruna
band. Ett mörkt bröstband väl avsatt och kort. Ett varv till och visst! Den har ljus
hand utan tydlig mörk bakkant. Har den någon halskrage? Får ytterligare ett
varv innan den lägger sig med näbben åt söder och glider iväg åt söder.
Kanske… Det är svagt men med tanke på avståndet så….
Stäpphök

Foto Anders Svensson

Janis von Heyking
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Brandkronad kungsfågel
Lördagen den 25 april besökte jag Algutstorpasjön för att se om det rastade
några änder eller vadare, jag såg inte så mycket men en grönbena blev ny för
året. Efter en stund återvände jag mot bilen, nästan framme hörde jag en
kungsfågel som sjöng lite avvikande och jag misstänkte direkt att det var
en brandkronad kungsfågel. Fågeln satt högt upp bland granarna och var svår att
få syn på, men efter lyssning i appen Fågelguiden så kände jag mig säker på att
det var just en brandkronad kungsfågel och inte vår vanliga kungsfågel. Det kom
efter en stund fler fågelskådare till platsen och vi fick nu även se fågeln. Just
denna fågel gladde sedan många fågelskådare då den hördes och sågs på platsen
fram till den 17 juni.

Brandkronad kungsfågel

Foto Anders Svensson

Att kommunens första brandkronade kungsfågel upptäcktes just där var en
slump, det var dock väntat att någon förr eller senare skulle hitta en i
kommunen. Det är en art som ökat och expanderat ganska kraftig från sydväst
de senaste 15 åren, från att ha varit en tillfällig besökare till att häcka i de
sydligaste landskapen.
Den är lite lättare att hitta i Skåne, Halland och på Öland där granbestånden är
mer begränsade än här hemma där det finns gran överallt.
Magnus Dahl
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Slåttergubbeborrfluga Tephritis arnicae ny
art för Tranemo kommun.
Intervju med Alve och Mylia Kullingsjö, natursnokarna

Alve, har du hittat någon rolig insekt eller annan art i somras?
Slåttergubbeborrfluga!
Berätta om slåttergubbeborrflugan:
Slåttergubbeborrflugan lever på slåttergubbe, det hör man på namnet.
Slåttergubbeborrflugan har sina larver i deras blommor där de äter sig
proppmätta. Flugan på bilden är en slåttergubbeborrfluga som bor nära där jag
bor.
Hur visste du att det var en slåttergubbeborrfluga?
Man ser det på mönstret. Det är ett väldigt snyggt mönster tycker jag.
Av vem fick du lära dig om borrflugan?
Jag fick lära mig om slåttergubbeborrflugan av en duktig biolog som jag känner
som heter Tobias Ivarsson.
Hur gjorde du för att hitta slåttergubbeborrfluga.
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Jag satte mig helt stilla nära en slåttergubbe och
väntade. Om det är ett område med många
slåttergubbar så är det väldigt troligt att den finns där.
Man måste ha bra syn för den flyger väldigt snabbt
och stannar bara ett kort tag på varje ställe.
Vad gjorde du när du hade hittat borrflugan.
Först tog vi jättemånga kort på den. Sedan lade jag in
den som min första art på artportalen.
Vad är artportalen?
Det är ett ställe på nätet där man kan rapportera in
arter som kan vara ovanliga eller vilka arter som helst
så att alla kan se det.

Slåttergubbeborrfluga har egentligen inget
svenskt namn, men då den lever på
slåttergubbe så kallar vi den så. Det finns
flera liknande arter, men ser man den på
slåttergubbe kan man vara ganska säker. Den
är bara funnen ett tiotal gånger i Sverige, och

Svävflugdagsvärmare är en humlelik fjäril. Den
svenska populationen har minskat mycket och
arten är rödlistad som nära hotad. Den lever på
väddväxter som ängsvädd och åkervädd.

Mylia, har du hittat någon rolig art i
sommar?
Ja, en gång hittade jag en speciell fjäril som
såg ut som en humla. Den var jättefin.

Var hittade du den?
Vid Drängaskallen. Vi var där för att leta efter slåttergubbeborrfluga. Då
hittade jag en fjäril när de andra fikade.
Vad gjorde du när du hade hittat den fjärilen.
Jag fångade den i en håv och tittade på den i en burk. Sedan tog jag kort på den
och så lade vi in den på artportalen.
Tips från Alve och Mylia: När ni hittar en slåttergubbe, titta noga så kanske ni
ser en slåttergubbeborrfluga! Slutet av maj kan vara en bra tid att leta. Och lägg
in arter ni hittar på artportalen.
Stina Kullingsjö
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Tranhäckningar 2020
Den första tranan i kommunen märktes för 30 år sedan i Hässleås, Tranemo.
Sedan dess har drygt 300 tranor fått färgringar som gjort det möjligt att på
avstånd identifiera vilken individ det är. Under den gångna sommaren märktes
ytterligare elva ungar på detta sätt. Nu var Björn-Åke Andersson ansvarig för då
undertecknad avstod de flesta fångsttillfällena p.g.a. covid-19-avstånd. Vid varje
tillfälle/märkning fanns ett antal medhjälpare, nödvändiga för att kunna fånga
ungarna som när de är stora nog för märkning också springer fort.
Häckningsframgången var under 2020 bland de allra högsta sedan
millenieskiftet, vilket naturligtvis underlättade märkningen.
Ungar märktes på flera håll i kommunen; Månstad, Nittorp, Ljungsarp,
Tranemo, Mossebo, Ambjörnarp och Sjötofta. Dessutom märktes två kullsyskon
i Assarebo på Smålandssidan nära gränsen till Mossebo. Bland föräldrafåglarna
märks två som är väl kända sen tidigare. I Hylte, Ambjörnarp märktes båda

Två ungar ringmärks i Hylte av Jens Ekdahl, Maria Erlandsson, Olivia Norderfors-Andersson och
Björn-Åke Andersson.

ungarna till RRR-YGW, en hona som föddes i Ararp, Håcksvik 1997. Ungarna i
Assarebo hade en märkt förälder, RBkR-BuYBk, en hane född 2006 från
Järnhestra, Mossebo. Vid det första märktillfället var Tommy Praetorius från
Radio Sjuhärad med och ett inslag om tranmärkningen sändes vid ett senare
tillfälle.
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Merparten av de ungar som ringmärktes fanns hos par som var kända för att ofta
lyckas med häckningen.

När detta skrivs i mitten av januari finns följande information:
Förklaringar:
Färgförkortningar:
R röd
W vit
Y gul
Bu blå
G grön
Bk svart
Två eller tre röda ringar på vänster ben anger att tranan är märkt i Sverige eller
Norge.
Först anges ringarna på vänster ben uppifrån och ner och sen höger ben.
Namnet inom ( ) är ett namn som varje trana fått.

RRBu-BuYR (Praetorius)
märkt 23 juni i Bruntorp, Månstad.
ingen observation därefter. Högst sannolikt död.
RRBu-BuYBk (Maria E)
märkt i 23 juni Nittorps by
8/7 Nittorps by. Med föräldrar
18/9 Hagasjön, Tranemo.
6-25/10
flera platser i Nordvorpommern, Tyskland. Med föräldrar.
12/11
Rutenbarg, Osterholz, Niedersachsen, Tyskland.
28/11
Deckau, Diepholz, Niedersachsen, Tyskland.
2/1 - 2021 Thomashof, Nordvorpommern, Tyskland.
”
RRBu-BuRBk (Rydberg)
märkt 27 juni i Hylte, Ambjörnarp sågs till 3/9
Övre Älvshult,
Ambjörnarp. Med föräldrar
4-8/9 Östra Frölunda. Med föräldrar
15/9 Spoldershagen, Nordvorpommern, Tyskland. Med föräldrar.
24/9-4/11 två platser Diepholz, Niedersachsen, Tyskland.
17/11-26/12 Gallocanta, Aragon, Spanien.
”
RRBu-BuRG
märkt 27 juni i Hylte, Ambjörnarp
försvann efter tre veckor. Sannolikt död.
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RRBu-BuYW (Ola J)
märkt 27 juni i Askåker, Ljungsarp
4/9 Askåker med föräldrar
20/9-21/10 flera platser i Nordvorpommern, Tyskland. Med föräldrar till mitten
av oktober, därefter utan.
18/1-21 Brockum, Diepholz, Niedersachsen, Tyskland.
RRBu-BuYG (Moa)
märkt 1 juli i Assarebo, Hestra
19-27/9 flera platser i Nordvorpommern, Tyskland. Med föräldrar och syskon.
5-18/12 Hernán Cortés, Extremadura, Spanien. Med föräldrar och syskon.
RRBu-BuRY (Saramoa)
märkt 1 juli i Assarebo, Hestra
19-27/9 flera platser i Nordvorpommern, Tyskland. Med föräldrar och syskon.
5-18/12
Hernán Cortés, Extremadura, Spanien. Med föräldrar och syskon.
RRBu-BuGR (Thomas T)
märkt 1 juli i Gullbrandsbo, Tranemo sedd ett par gånger i juli reviret
13/9-3/11 flera platser i Nordvorpommern, Tyskland. Med föräldrar.
12/11 Rutenbarg, Osterholz, Niedersachsen, Tyskland.
29/11-11/1 Cher, Centre, Frankrike. Med föräldrar.
RRBu-BuGY (Sjötuna)
märkt 12 juli i Sjötuna, Mossebo
ingen observation därefter. Högst sannolikt död.
RWR-WRW (Ellen A)
märkt 12 juli i Fåglabo, Mossebo
28/8-6/9 Korrebo och Ladugården, Limmared. Med föräldrar
18/9
Hagasjön, Tranemo.
24/9-10/10 nära Rostock, Tyskland. Med föräldrar
25/10-8/11 två platser i Niedersachsen, Tyskland. Med föräldrar
28/11-22/12 Cher, Centre, Frankrike. Med föräldrar
RRBu-BuGW (Ellara)
märkt 17 juli i Bredstorp, Sjötofta
6/8 Skråbo, Sjötofta. Med föräldrar
19/9-16/10 flera platser i Nordvorpommern, Tyskland. Med föräldrar
29/10 Tüschendorf, Osterholz, Niedersachsen, Tyskland. Med föräldrar
30/12 Obando, Extremadura, Spanien. Med föräldrar
Tre ungar försvann under den tid som de fanns i reviret. Att ringmärkta ungar
dör innan de kan flyga ordentligt är inte extremt men det är ganska ovanligt.
Normalt misslyckas de flesta par med häckningen och i genomsnitt blir 0,4-0,5
ungar per par flygfärdiga. 2020 var häckningsframgången högre men det här
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visar att unga tranor möter många svårigheter. Och det slutar inte när de väl kan
flyga. Att genomföra en flyttning på flera hundra mil om Spanien är målet
kräver god fysisk status, inte minst när Pyrenéerna ska passeras.
Nästa sommar kommer troligen några av de ringmärkta tranungarna att ses i
Västergötland men sannolikt stannar några i Tyskland över sommaren.
Färgmärkningen gör att flera av ungarna troligen kan följas under många år
framöver. Också om rapporter uteblir under en tid behöver inte det betyda att
tranan dött. Det kan gå ganska lång tid utan att en trana rapporteras. Väljer den
rast- eller övervintringsplatser som inte eller bara sällan besöks av transkådare
så finns det heller inte någon rapport om den. Var tranan etablerar sig i Sverige
kan var ännu svårare att veta. De flesta som skaffar revir i det område som vi
undersöker, dvs. i stort sett Tranemo kommun, hittas nog. Men de som etablerar
sig längre bort från födelseplatsen får vi sällan reda på något om, förutom att de
lever då de ses fr.a. i Tyskland under flyttningen.
Sigvard Lundgren

Tranan RRBu-BuGW (Ellara) i Extremadura, Spanien.
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Foto: Roberto Sanchez

Fåglar i Tranemo 2020
Fågelåret 2020 sågs det 192 arter i Tranemo kommun, 7 arter fler än året före.
Årets fågelrapport är huvudsakligen hämtad ur det internetbaserade
rapporteringssystemet Artportalen där 88 skådare, 28 fler än förra året, har
rapporterat från Tranemo kommun 2020. Ytterligare ca 25 personer har bidragit
med rapporter. Den som såg flest arter i kommunen 2020 blev Björn-Åke
Andersson med 169 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.
I kommunen sågs två nya arter, brandkronad kungsfågel och stäpphök och för
första gången konstaterades häckning av snatterand och kungsfiskare. Andra
ovanligare observationer var bl.a. häckande berguv, lappuggla, gulhämpling,
tallbit, gråhake-, små- och svarthalsad dopping, brun glada, vaktel, skräntärna
och bändelkorsnäbb.
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 parentes anger antalet observationer av arten t.o.m. 2019.
Björn-Åke Andersson
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Smålom Häckningar: Ett par ruvade men avbröt häckningen Sjötofta (AS,SL).
Observerad under häckningstid på ytterligare 3 lokaler.
Sen obs: 2 ex Gräsken, Sjötofta 23/10 (BÅA).
Storlom Häckningar: Ösjön, Limmared (JL), Yttre Älvsjön,
Ambjörnarp (SL,AL), Vassgården, Länghem (AN), Store Malen,
Mossebo (HS), Pjukasjön, Ambjörnarp (BL,IMS,CM,SL), Grysjön,
Sjötofta (SL). Observationer under häckningstid har rapporterats från
ytterligare 12 lokaler.
1:a obs: 1 ex Pjukasjön, Ambjörnarp 18/3 (CM).
Vinterfynd: 1 ex Grytterdsjön, Hulared 2/1 (RJ).
Andra vinterfyndet i vår kommun.
Smådopping (60) 1 ex Korrebo, Månstad 4-6/6 (BÅA,JL), 1 ex
Dragsudden, Länghem 24/10 (JL).
Skäggdopping Häckningar: Totalt endast 3 häckningar
rapporterade från Yttre Åsunden och Dragsudden, Länghem,
Vinterfynd: årets största vinterantal var 30 ex Yttre Åsunden,
Länghem 2/2 (MD).
Gråhakedopping (25) 1 ex Lagmanshagasjön 5/4 (JE,TFG).
Svarthakedopping Häckningar: 1 par Korrebo, Månstad (BÅA,JL).
Dessutom 1 ex Torpasjön, Länghem 11/4 (BÅA,MG), 1-3 ex Rådde,
Länghem 12/4-12/5 (LA,TFG).
Svarthalsad dopping (12) 2 ex Dalstorpsjön 23/4 (SB,JE,BÅA).
Storskarv Observerad mellan 1/1 och 31/12 i kommunen.
Störst antal: 200 ex Yttre Åsunden, Länghem 18/10(JE).
Ägretthäger (4) 1 ex Grytteredsjön, Hulared 9/5 (JE,TFG), 1 ex
Dragsudden, Länghem 29/7 (AK), 1 ex Yttre Älvsjön, Ambjörnarp 25/8
(SL), 1 ex Övre Älvsjön, Ambjörnarp 30/8 (SL), 1-5 ex
Dragsudden/Yttre Åsunden, Länghem 18/10-20/12 (TFG), 1 ex
Hofsnäs, Länghem 24/10 (JaS,MS).
Det går fortsatt bra för ägretthägern i Sverige vilket också märks i vår
kommun med observationer från flera lokaler och under lång tid av året.
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Gråhäger Häckningar: 11 bon, varav 5 bebodda Lagmanshagasjön, Ljungsarp
(JE). Vinterfynd: 1 ex Bystad, Limmared 9-11/2 (MD,BÅA), 1 ex Forsa,
Länghem 14/2 (LA), 1 ex Bystad. Limmared 31/12 (MD).

Vit stork

Foto Anders Svensson

Vit stork (16) 1 ex Rösered, Månstad 29-30/4 (LH,TFG), 1 ex Rådde 30/4
(BA), 1 ex samma lokal 8/5 (UA).
Knölsvan Häckningar: 3 par Yttre Åsunden - Dragsudden, Länghem
(JE,JL,BÅA.MG).
Mindre sångsvan (109) 4 ex Opensten, Limmared 28/2-1/3 (JL,RJ,TFG).
Sångsvan Häckningar: Sällerås, Länghem (BÅA,LA), Rådde, Länghem (TFG),
Sjögårdsjön, Ljungsarp (JE,BÅA), Rings mosse (HP,MD), Lillsjön, Algutstorp,
Tranemo (BÅA,JE).
Sädgås Vinterfynd: 2 ex mot V Älvshult, Ambjörnarp 16/12 (SL).
Bläsgås (39) 3 ex mot N Växtorp, Dalstorp 15/3 (SB), 1 ex Opensten, Limmared
21-22/3 (JL,RJ,AS), 3 ex mot S Lagmanshagasjön, Ljungsarp 4/10 (JE), 58 ex
mot S Växtorp, Dalstorp 5/10 (SB), 40 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 5/10
(SL), 70 ex mot S Ambjörnarp 7/10 (BÅA).
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Bläsgåsobservationerna i oktober är det största antal som setts i kommunen.
Grågås Häckningar: 38 häckningar är rapporterade i år, dessutom finns par i
häckningsbiotop rapporterade från ytterligare ett 10-tal lokaler.
Stort antal: 150-230 ex Opensten, Limmared 14-29/2 (JL,AS,RJ), 690 ex mot S
Älvshult, Ambjörnarp 13/10 (SL).
Kanadagås. Häckningar: 32 häckningar är rapporterade från
kommunen, betydligt fler än föregående år.
Vitkindad gås (135) 1 ex Opensten, Limmared 7-16/3
(RJ,JL,AS,MD) 1 ex Ryfors, Nittorp 10/3 (AK,BÅA), 200 ex mot NO
Torpasjön 4/4 (JL), 6 ex Dalstorpsjön 5/4 (SB), 30 ex mot NO Hofsnäs,
Länghem 24/4 (BÅA,MG,JOS), 40 ex mot S Växtorp, Dalstorp 26/4
(SB), 1 ex Algutstorpsjön, Tranemo 28/4 (JE), 25 ex mot N Sämsjön,
Månstad 1/5 (TFG), 8 ex Dalstorpsjön 6/5 (JvH), 70 ex mot O Växtorp,
Dalstorp 6/5 (JvH), 2000 ex mot NO Ambjörnarp 7/5 (BL), 1 ex mot N
Rådde, Länghem 8/5 (LA), 5 ex mot N Bystad, Limmared 9/5 (MD),
500 ex mot N Växtorp, Dalstorp 10/5 (SB,JvH), 5 ex mot N Tranemo
14/5 (BÅA), 300 mot O Växtorp, Dalstorp 14/5 (SB), 140 ex mot NO
Södra Åsarp Limmared 15/5 (RJ), 45 ex mot NO Älvshult, Ambjörnarp
15/5 (SL), 300 ex mot NO Kvistbäck, Grimsås 18/5 (JE), 300 ex mot N
Grönalund, Nittorp 21/5 (AB), 1 ex mot V Älvshult, Ambjörnarp 28/5
(SL), 1 flock mot S på nattsträck Älvshult, Ambjörnarp 16/10 (SL).

Antalet rapporterade vitkindade gäss i Tranemo kommun 2011-2020.
Prutgås (51) 1 flock mot O på nattsträck Ambjörnarp 5/6 (SL).
Bläsand Stort antal: 200 ex Dragsudden, Länghem 22/9 (BÅA), 150
ex Ytttre Åsunden, Länghem 18/10 (JE). Sena fynd: 2-3 ex Rådde,
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Länghem 29/11-9/12 (JE,LA), 3-40 ex Dragsudden/Yttre Åsunden,
Länghem 29/11-25/12 (TFG).
Snatterand (77) Häckning: 1 hona med 10 ungar Yttre Älvsjön,
Ambjörnarp (SL). 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp 5/4 (BÅA), 7
obsar av 1-2 ex Algutstorpsjön, Tranemo 25/4-4/7 (TFG), 1 par Yttre
Åsunden, Länghem 14/10 (BÅA), 1 hane Yttre Åsunden, Länghem
1/12 (LA). Häckningen är den första konstaterade i Tranemo kommun.
Se notis på sid 54
Gräsand Stort antal: 300 ex Yttre Åsunden, Länghem 30/10 (MD).
Kricka Vinterfynd: 1 hona Kättsjö, Grimsås 19/1 (JE).
Vinterfynd är mycket ovanliga i kommunen.
Stjärtand 1-2 ex Torpasjön, Länghem 21/3-8/4 (TFG).
Årta (89) 1 par Torpasjön, Länghem 27/3 (BÅA), 1 par Dragsudden,
Länghem 25/4 (JL,LA).
Skedand 7 ex Dalstorpsjön 23/4 (SB,JE,BÅA), 1 par Torpasjön,
Länghem 1/5 (TFG).
Mandarinand (2) 1 par Torpasjön, Länghem 5/4 (MD).
[Brudand] (3) 1 hane Tranemosjön 8/6 (BÅA), 1 hane eklipsdräkt
Ljungsnässjön, Tranemo 21/7 (BÅA).
Fjärde året i rad som Tranemo kommun gästas av denna vackra
parkrymling.
Brunand 1 hane Askåker, Ljungsarp 2/4 (NE), 2 hanar Nittorp 7/4
(BOA, ACA).
Vigg Stort antal: 60 ex Yttre Åsunden, Länghem 2/2 (MD) och på
samma lokal 70 ex 28/10 (JE), 110 ex 12/11 (PB), 150 ex 14/11 (BÅA).
Sjöorre Nattsträck: 3 flockar mot N Askåker, Ljungsarp 4/4 (AS), 1
flock mot NO Kättsjö, Grimsås 4/4 (JE), 1 flock mot N Södra Åsarp,
Limmared 4/4 (JL), 1 flock mot N Plommongatan, Tranemo 4/4 (BÅA),
1 flock mot N Plommongatan, Tranemo 5/4 (BÅA), 1 flock mot N
Pjuken, Ambjörnarp 5/4 (CM), 1 flock mot N Älvshult, Ambjörnarp 5/4
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(SL), 2 flockar mot N Älvshult, Ambjörnarp 7/4 (SL), 1 par
Dalstorpsjön 28/4 (SB,LA,BÅA), 5 ex Tranemosjön 28/4 (BÅA), 3
hanar, 2 honor Yttre Åsunden, Länghem 12/11 (PB).
Knipa Stort antal: 120 ex Dalstorpsjön 5/4 (SB).
Salskrake 2-5 ex Dragsudden, Länghem 2-5/1 (JE,JL,AS), 1 hane
Yttre Åsunden 6/2 (LA), 3 honf. Dragsudden, Länghem 12/2 (BÅA), 6
honf. samma lokal 29/2 (JL), 1 par Torpasjön, Länghem 7/3 (JL), 3 ex
Y.Åsunden, Länghem 7/3 (JL), 1 par samma lokal 28/3 (JL,BÅA), 1
hona Torpasjön, Länghem 28/3 (JL), 5 honf. Dragsudden, Länghem
24/10 (JL), 7 hanar, 5 honor samma lokal 12/12 (JL).
Småskrake 5 ex Dalstorpsjön 5/4 (SB), 1 hona Torpasjön, Länghem
21/5 (JL), 1 ex Torpasjön, Länghem 27/9 (JE).
Bivråk Totalt finns 23 rapporter av bivråk i Tranemo kommun 2020.
14 av dessa gäller fåglar observerade under häckningstid.
Brun glada (7) 1 ex mot N Växtorp, Dalstorp 12/4 (SB,JvH).
Röd glada Häckning: 1 par Dalstorp (SB,JvH). Troligen finns det fler
häckande par i vår kommun då flera observationer av par under
häckningstid är gjorda på ett flertal lokaler.
Ca 175 observationer av röd glada är rapporterade i kommunen 2020
mellan 23/2-23/12.

Antalet rapporterade röda glador i Tranemo kommun 2010-2020.
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Havsörn Häckning: Det etablerade paret häckade inte i kommunen
detta år. Ev. kan häckningsförsök gjorts i något alternativbo. Det finns
observationer av adulta par som kan tyda på etablering på några lokaler
förutom detta par. Mellan 1/1-28/12 finns det knappt 60 rapporter om
havsörnar från olika delar av kommunen.

Antalet rapporterade individer av havsörn i Tranemo kommun 20102020.
Blå kärrhök Vinterfynd: 1 honfärgad Lagmanshagasjön, Ljungsarp
19/12 (JL).
Brun kärrhök Fynd under häckningstid: Fyra observationer av 1 hane
och 1 hona vid olika tillfällen Rådde, Länghem 3/6-11/7 (LA).
Stäpphök 1 ad hona Växtorp, Dalstorp 10/10 (JvH).
Första fyndet i Tranemo kommun – se notis sid. 25
Duvhök Häckning: 1 par Kättsjö, Grimsås (JE).
Ormvråk Stort antal: 43 ex mot S Södra Åsarp, Limmared 11/10 (JL),
49 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 13/10 (SL).
Fjällvråk Vinterfynd: 1 ex Jorstorp, Ljungsarp 7/12 (BÅA).
Kungsörn Fynd under häckningstid: 1 5K+ Tranemo 13/3 (MD).
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Övriga: 1 ex Pjukasjön, Ambjörnarp 2/1 (BL), 1 2K+ Dragsudden,
Länghem 11/1 (BÅA,CM), 1 ex mot N Växtorp, Dalstorp 2/2 (SB), 1
2K Alanäset, Mossebo 2/2 (HO,LO), 1 ad Växtorp, Dalstorp 9/2 (SB), 1
ex Stackebo, Tranemo 10/2 (TT), 1 ex Mon, Sjötofta 29/2 (TT), 1 2K
Bragnum, Länghem 13/3 (BÅA), 1 2K Rådde, Länghem 16/3 (MG), 1
2K Älvshult, Ambjörnarp 19/3 (SL), 1 ex Rådde, Länghem 28/3 (LA),
1 2K Torgasjön, Sjötofta 29/3 (IB), 1 2K mot S Växtorp, Dalstorp 8/4
(SB) och 1 2K mot N samma lokal 12/4 (SB,JvH), 2 1K+ mot S Bystad,
Limmared 22/9 (MD), 2 ex Södra Åsarp, Limmared 1/11 (RJ).
Fiskgjuse Häckningar: Länghem 1 par (BÅA).
Första obs: 1 ex mot N Växtorp, Dalstorp 5/4 (SB), 1 ex Grytteredsjön,
Hulared 5/4 (RJ,JL).
Tornfalk Häckning: 1 par 4 ungar Rådde, Länghem (LA,MG, TFG).
Obs under häckningstid: 1 par Södra Åsarp, Limmared 24/5-28/7
(JL,RJ),
1 ex Bragnum, Länghem 6/6 (JL), 1 ex Bystad, Limmared 17/7 (MD), 1
ad hona Knestorp, Dalstorp 27/7 (SB). Tidig obs: Hannen i det
häckande paret anlände till Rådde, Länghem 2/2 och var sedan på plats
resten av säsongen (JL,LA,MG). Sena fynd och vinterfynd: 1 hane och
1 hona Rådde, Länghem 3/11-25/12 (LA,JE,IS,MD).
Lärkfalk Häckning och fynd som tyder på häckning: Tranemosjön
(TFG), Dragsudden, Länghem (BÅA,MG), Övre Älvsjön, Ambjörnarp
(SL), Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE). Fynd under häckningstid har
gjorts på ytterligare 11 lokaler i kommunen.
Pilgrimsfalk (26) 1 ex Limmareds mader 8/4 (BÅA), 1 hane mot N
Växtorp, Dalstorp 12/4 (SB,JvH), 1 ex Södra Åsarp, Limmared 12/4
(JL,RJ), 1 ex Opensten, Limmared 3/5 (AS), 1 ad hona Nittorp 15/5
(JE), 1 ad hane Kättsjö, Grimsås 28/7 (JE), 1 ad hane mot S Växtorp,
Dalstorp 6/9 (SB), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 17/9 (SL), 2 1K
Dragsudden, Länghem 22/9 (BÅA), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 23/11
(SL).
Järpe 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 26/1 (SL), 1 ex Slätte, Limmared 3/3
(MD), bo med 5-6 kläckta ägg Södra Åsarp, Limmared 16/7 (RJ), 1
hona Järphult, Tranemo 12/9 (HE), spår och spillning på 2 olika lokaler
Älvshult, Ambjörnarp 4-30/12 (SL), 1 ex Valhyltan, Tranemo 13/12
(MD).
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Orre Största rapporterade spel är 6 tuppar Kättsjö mosse, Ljungsarp
(JE), 6 tuppar Grimsås mosse (JE), 6 tuppar Bystadmossen, Limmared
(MD), 5 tuppar Karsbomossen, Ölsremma (JE) och 5 tuppar
Johansjömossen, Ölsremma (JE).

Tjädertupp

Foto Anders Svensson

Tjäder Sex spelplatser rapporterade under 2020. Ljungsarp 8-10
tuppar, Dalstorp 4 respektive 5 tuppar, Tranemo 3 tuppar, Uddebo 1
tupp och Grimsås 2 tuppar. Riktade insatser för att leta
tjäderspelsplatser har gett resultat.
Vaktel (8) 1 ex Glasblåsargatan, Limmared 6/6 (AS), 1 ex Askåker,
Ljungsarp 14/6 (JE).

Vattenrall (108) 1 ex Tranemosjön 18-25/4 (JE,BÅA), 1 ex
Grytteredsjön, Hulared 29/4-19/5 (JL,TFG), 1 ex Rådde, Länghem 12/7
(BÅA).
Småfläckig sumphöna (26) 1 ex Grytteredsjön, Hulared 29/4-14/5
(JL,TFG).
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Rörhöna (81) Häckning: 2 par Reningsdammen, Grimsås
(JE,BÅA,TFG), 1 par Bruntorp, Månstad (BÅA), 1 par Reutersberg,
Hulared (BÅA). Fynd som tyder på häckning: 1 par Korrebo, Månstad
(BÅA,MD).
1 ex Tranemosjön 20/6 (BÅA).
Sothöna Häckning: 2-3 par Rådde, Länghem (LA,TFG). Fynd som
tyder på häckning: 2 1KDragsudden, Länghem 20/7 (JL).
Vinterfynd: 14 ex Yttre Åsunden, Länghem 6/2(LA).
Trana Första obs: 1 ex Mörkhult, Ambjörnarp 18/2 (MaG).
Stort antal: 2000 ex mot S Kättsjö, Grimsås 12/10 (ToE), 2500 ex mot S
Ekeremma, Ljungsarp 12/10 (JS), 1550 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp
13/10 (SL). Ett flertal färgmärkta individer har noterats i kommunen
och häckande par har kontrollerats.
Strandskata Häckning: 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE). Fynd
som tyder på häckning: 1 par Nygårdssjön, Nittorp (TFG), 1 par
Hofsnäs, Länghem (TFG), 1 par Dalstorpsjön (TFG), 1 ex Sämsjön,
Månstad (TFG).
Mindre strandpipare Häckning: Marjebosjön, Mossebo (BÅA),
Källesvedjans industriområde, Tranemo (MD,SL,BÅA),
Algutstorpsjön, Tranemo (JL,TFG). Fynd som tyder på häckning:
Såget, Limmared (RJ,AS), Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE,AS),
Gräsken, Sjötofta (SL).
Tidig obs: 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 12/4 (JE).
Större strandpipare 5 ex Algutstorpsjön, Tranemo 29-30/8
(JL,AS,UE,BÅA).
Ljungpipare Observationer som tyder på häckning är rapporterade från
Kättsjö västra mosse (JE), Johansjömossen, Ölsremma 15-23 par
(TFG), Kockö mosse, Ljungsarp 3 par (JE). Födosökande på fält under
häckningstid: Växtorp, Dalstorp 11 ex, Älvshult, Ambjörnarp 7 ex,
Rådde, Länghem 10 ex, Askåker, Ljungsarp 16 ex.
Stort antal: 67 ex Askåker, Ljungsarp 24/3(JS).
Största flocken som noterats i Tranemo kommun.
Kustpipare (91) 4 ex mot S Dragsudden, Länghem 29/7 (JL).
Tofsvipa Vinterfynd: 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 2/2 (JE),
dessutom ytterligare 10 fynd 19-29/2, 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 9/12
(SL).
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Kärrsnäppa 3 ad mot S Lagmanshagasjön, Ljungsarp 27/7 (JE), 1 1K
Algutstorpsjön, Tranemo 29-30/8 (BÅA,JL,AS,UE), 1 hörd på
nattsträck Pjuken, Ambjörnarp 10/9 (CM).
Brushane (112) 3 hanar Växtorp, Dalstorp 27/4 (SB), 7 ex
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/5 (AK,TFG), 1 hane samma lokal 2/5
(JE), 1 hane Bragnum, Länghem 5/7 (MD).
Dvärgbeckasin (75) 9 ex mot SV Älvshult, Ambjörnarp 18/9 (SL), 1-4
ex Tranemosjön 19/9-10/10 (BÅA,TFG), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp
4/11 (SL), 1 ex Vändet, Älvshult, Ambjörnarp 28/11 (SL).
Flocken på 9 ex i Ambjörnarp är den klart största som observerats i
kommunen.
Morkulla Vinterfynd: 2 ex Kättsjö, Grimsås 5/1 (JE), 1 ex Växtorp,
Dalstorp 22/1 (SB), 1 ex Kättsjö, Grimsås 23/1 (ToE), 1 ex Älvshult,
Ambjörnarp 12/2 (SL), 1 ex Torpanäset, Länghem 16/12 (PJ), 1 ex
Hagasjön, Tranemo 21/12 (BÅA), 1 ex Kättsjö, Grimsås 25/12 (JE).
Antal obsar
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Antal obsar

Antal fynd av morkulla under vintrarna (dec-feb) 2011/2012 –
2019/2020.
Myrspov (83) 6 ex mot S Dragsudden, Länghem 29/7 (JL).
Småspov 2 ex mot S Lagmanshagasjön, Ljungsarp 27/7 (JE).
Storspov Fynd under häckningstid är rapporterade från 4 lokaler i
kommunen. Stort antal: 43 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 12/4 (JE).
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Svartsnäppa 1 1K Algutstorpsjön, Tranemo 29-30/8 (JL,AS,UE,BÅA).

Rödbena

Foto Anders Svensson

Rödbena 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 5-6/4 (JE,TFG), 1 ex
Torpanäset, Länghem 11/4 (DH), 1 ex Sämsjön, Månstad 28/4 (BÅA),
1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/5 (TFG), 1 ex Såget, Limmared
20/7 (AS).
Drillsnäppa 1:a årsobs: 1 ex Grytteredsjön, Hulared 18/4 (JL).
Skrattmås Häckning: 30-40 par Rådde, Länghem (TFG).
Stort antal: 600 ex Dalstorpsjön 5/4 (SB).
Fiskmås Häckning är rapporterad från 7 lokaler i kommunen.
Silltrut 1 ex Yttre Åsunden, Länghem 27/3 (PJ), 2 ex Rådde, Länghem
9/5 (LA), 1 ad Gräsken, Sjötofta 12/7 (ME), 1 ad mot V Växtorp,
Dalstorp 11/9 (SB).
Gråtrut Häckning: 2 par Sämsjön, Månstad (JE,JL), 2 par
Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE).
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Havstrut 1 ex Torpasjön, Länghem 5/4 (MD,LA), 1 1K samma lokal
22/9 (BÅA).

Skräntärna

Foto Anders Svensson

Skräntärna (4) 1 ex Limmareds mader 1/5 (AS).
Fisktärna Häckningar: 1 par Store Malen, Ambjörnarp (ME), 2 par
Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE).
Silvertärna 1 ex mot SV Dragsudden, Länghem 29/7 (AK).
Skogsduva Fynd som tyder på häckning: 1 spelande Rådde, Länghem
22/4 (LA), 1 spelande Björdal, Månstad 10/5 (MD), 1 ex spelande
Torpanäset, Länghem 21/5-12/6 (JW,TFG).
Ringduva Vinterfynd: 11 fynd rapporterade 1-29/2 (TFG).
Stort antal: 8200 mot S Älvshult, Ambjörnarp 12/10 (SL).
Turkduva (101) 1 spelande Länghem 4/4 (LA), 1 ex Lugnet, Månstad
16/4 (GuJ), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 17/4 (CM,SL), 1 ex Växtorp,
Dalstorp 17/4 (SB), 1 ex Grimsås 26/4 (SA), 2 ex Tranemo 27/4 (JE).
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Gök 1:a årsobs: 1 ex Ryda, Nittorp 2/4 (MR).
Stort antal: 10 hanar, 2 honor Johansjömossen, Ölsremma 30/5 (TFG).
Berguv Häckning: 1 par Tranemo (BÅA,TFG).
Sparvuggla Häckning: 1 par Stålared, Hulared (BÅA,BZ,JL,RJ), 1 par
Älvshult, Ambjörnarp (SL). Rapporterad från ytterligare 15 lokaler
under häckningstid.
Kattuggla Rapporterad från 31 lokaler under häckningstid.
Lappuggla (3) 1 ex Näfshult, Mossebo 31/10 (LaB,LeB).
Lappugglor ses allt oftare i södra Sverige och flera häckningar är
rapporterade från närliggande områden.
Hornuggla Häckning: 1 kull Banvallen, Limmared (AS), 1 kull Södra
Åsarp, Limmared (JL,RJ). Övrigt: 1 ex Bystad, Limmared 25/4 (MD), 1
ropande Lagmanshagasjön, Ljungsarp 26-29/4 (OK,JE,AS).
Pärluggla Rapporterad från 19 lokaler under häckningstid.
Förra året rapporterades pärluggla från endast 2 lokaler.
Nattskärra Spelande fåglar är rapporterade från 35 lokaler.
Ett osedvanligt gott år för nattskärra i kommunen.
Rapporter av nattskärra i Artportalen
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Rapporter av nattskärra i Artportalen i Tranemo kommun 2011-2020.
Tornseglare 1:a årsobs: 1 ex mot N Växtorp, Dalstorp 10/5 (SB).
Kungsfiskare (65) Häckning: 1 par fick 7 ungar Växtorp, Dalstorp
(SB,JvH). 1 ex Assman mellan Tranemo och Uddebo 17/1-27/7
(OK,TFG), 1 ex Solfors, Ambjörnarp 28/2 (BP), 1 ex By, Ambjörnarp
1/8 (IL), 1 ex Jälmån mellan Oset och Sörkvarna 25/8-7/9
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2019

2020

(KB,JvH,MiA), 1-2 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 20/9-14/11 (JE,
EE), 1 ex Dalstorp 25/12 (JS), 1 ex Tranemosjön 25/12 (MK). 2020 var
ett rekordår för kungsfiskare i Sverige vilket också visade sig i vår
kommun med ovanligt många observationer och vår första häckning.
Se notis på sid 23.
Göktyta Rapporterad från 10 lokaler under häckningstid.
Mindre hackspett Vår- och sommarfynd har noterats på 15 lokaler.
Trädlärka Observationer under häckningstid: 1 sjungande grusgrop
söder Tranemosjön 5/4 (TT), 1 par Tranemosjön 18/4-10/5 (TFG), 1-2
ex Björkereds grusgrop, Ambjörnarp 20/4-9/8 (TFG), 1 sjungande
Glasvallen, Limmared 24/4 (RJ), 1-3 ex Järphult, Tranemo 4-12/5
(SL,BÅA), 1-2 ex Sörkvarna, Dalstorp 3-21/5 (AB), 1 sjungande Vida,
Tranemo 9/5 (JE), 1 sjungande Kroksjön, Tranemo 4/6 (BÅA). Stort
antal: 8 ex Växtorp, Dalstorp 30/9 (SB).
Sånglärka 1:a årsobs: 2 ex Marjebosjön, Mossebo 18/2 (FL).
Backsvala Backsvalan är sedan några år borta som häckfågel i Tranemo
kommun och i år finns endast 4 rapporter under sträcktid.
Trädpiplärka Tidig obs: 2 sjungande Ulvshult, Ambjörnarp 18/4 (SL),
1 sjungande Askåker, Ljungsarp 18/4 (AS).
Skärpiplärka (81) 1-2 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 20/9 (JE), 1 ex
mot S Kättsjö, Grimsås (11/10).
Gulärla Fynd under häckningstid: 1 ex Stutömossen, Ölsremma (TFG).
Stort antal: 100 ex Växtorp, Dalstorp 10/5 (SB,JvH).
Forsärla Häckningar eller fynd som tyder på häckning är rapporterade
från 34 lokaler.

Antalet fynd av forsärla april-augusti i Tranemo kommun 2010-2020.
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Sädesärla 1:a årsobs: 2 ex Växtorp, Dalstorp 19/3 (SB).
Sidensvans Fynd under häckningstid: 1 ex Hofsnäs, Länghem 1/5
(TFG).
Strömstare Häckning: 1 par Stocken, Dalstorp (SB), 1 par Dräggsjön,
Sjötofta (SL).
Järnsparv Sent fynd: 1 ex mot S Lagmanshagasjön, Ljungsarp 8/11
(JE).
Rödhake Vinterfynd: 2 ex Tranemosjön 19/1 (BÅA), 1 ex Södra Åsarp,
Limmared 6-25/12 (JL,RJ), 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 13/12 (SL).
Näktergal (25) 1 sjungande Växtorp, Dalstorp 1/5 (JvH).
Senaste gången näktergal hördes i kommunen var 2014.
Svart rödstjärt Häckningar och fynd som tyder på häckningar är
rapporterade från 12 lokaler. Tidig obs: 2 ex Åbacken, Limmared 22/3
(MD).
Buskskvätta Tidiga obsar: 1 hane Ladugården, Limmared 19/4 (MD), 1
hane Rådde, Länghem 20-22/4 (JE,LA), 1 hane Växtorp, Dalstorp 21/4
(SB).
Stenskvätta Häckning är rapporterad från 6 lokaler i kommunen.
Ringtrast Totalt 115 ex rapporterade från 20 olika lokaler mellan 1/4
och 16/5. Stort antal: 10-16 ex Växtorp, Dalstorp 12-18/4 (SB). Sen
obs: 1 par varnande Växtorp, Dalstorp 16/5 (SB).
Årets observationer av ringtrastar är det klart högsta antal som setts
någon vår i kommunen.
Rödvingetrast Häckning och observationer som tyder på häckning är
rapporterade från 7 lokaler.
Dubbeltrast Vinterfynd: 1 ex Dragsudden, Länghem 2/1 (JE,JL), 4-8 ex
Opensten, Limmared 12/1-29/2 (JL,RJ,BÅA), 1 ex Älvshult,
Ambjörnarp 3/2 (BÅA), 3 ex Södra Åsarp, Limmared 9/2 (JL), 7 ex
Borrarp, Dalstorp 22/2 (SB).
Sävsångare Sjungande fåglar: 1-3 ex Tranemosjön 1/5-1/6 (TFG), 1 ex
Grytteredsjön, Hulared 19/5 (RJ), 1 ex Kättsjö, Grimsås 6/6 (JE), 1 ex
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Torpasjön, Länghem 7/6 (JE). Åtta ex ringmärktes vid Tranemosjön
under hösten (JL,TFG).
Kärrsångare Sjungande fåglar: 1 ex Banvallen, Opensten, Limmared
19/5 (AS), 1 ex Kyrkan, Tranemo 26-27/5 (BÅA,MD), 1 ex
Tranemosjön 26/5 (BÅA), 1 ex Bystad, Limmared 30/5 (MD), 1 ex
Kättsjö, Grimsås 5/6 (JE). Ett ex ringmärktes vid Tranemosjön 8/8 och
kontrollerades 22/8 (JL,TFG).
Rörsångare Tidig obs: 1 sjungande Tranemosjön 29/4 (MD).
Ärtsångare Tidig obs: 1 sjungande Larssons Trä, Tranemo 27/4 (JL).

Törnsångare

Foto Anders Svensson

Törnsångare Sen obs: 1 ex ringmärktes Tranemosjön 6/9 (JL,AK)
Gransångare Fynd under häckningstid: Rapporterad från drygt 60 olika
lokaler. Tidiga obsar: 1 Torpanäset, Länghem 19/3 (JaS,MS), 1 ex
Dragsudden, Länghem 27/3 (BÅA).
Lövsångare 1:a årsobs: 1 sjungande Hofsnäs, Länghem 12/4 (LA),
1 sjungande Lagmanshagasjön, Ljungsarp 12/4 (JE).
Brandkronad kungsfågel 1 sjungande Algutstorpsjön, Tranemo 25/417/6 (MD,TFG), 1 sjungande Hagamossen, Tranemo 24/5 (MD).
De två första fynden i kommunen av denna väntade art. Se notis sid 26.
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Mindre flugsnappare (32) 1 2K hane sjungande Dalstorpsjön 3-4/6
(SB,JE,BÅA).
Svartvit flugsnappare 1:a årsobs: 1 hane Ryda, Nittorp 20/4 (MR).
Törnskata Observerad under häckningstid på 23 olika lokaler
Nötkråka Rapporterad från 8 lokaler i kommunen.
Svartkråka (21) 1 ex Enet, Länghem 11/4 (JL), 1 ex Växtorp, Dalstorp
20/4 (SB).
Stare Vinterfynd: 5 ex Skårtebo mader, Limmared 15/2 (JL), 1-2 ex
Älvshult, Ambjörnarp 6-16/12 (SL), 1 ex mot N Växtorp, Dalstorp
25/12 (SB), 11 ex Rådde, Länghem 30/12 (JL).
Antal obsar
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Antal fynd av stare under vintrarna (dec-feb) 2011/2012 – 2019/2020.
Gulhämpling (3) 1 sjungande Växtorp, Dalstorp 6/4 (JvH).
Senaste gången gulhämpling observerades i Tranemo kommun var
1997.
Steglits Häckning: 1 par Björstorp, Ljungsarp (JS). Fynd under
häckningstid är gjorda på ytterligare 9 lokaler.
Stort antal: 60 ex Bruntorp, Månstad 13/9 (BÅA), 15 ex mot S Kättsjö,
Grimsås 11/10 (JE), 17 ex Björstorp, Ljungsarp 11/10 (JS).
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Antal rapporter av steglits i Artportalen 2011-2020.
Hämpling Fynd under häckningstid: 1 hane Bragnum, Länghem 21/6
(JE).

Antalet observationer av hämpling maj-augusti i Tranemo kommun
2010-2020.
Hämpling ses ganska sällan under häckningstid i vår kommun
Vinterhämpling Stort antal: 34 ex Rådde, Länghem 11/10 (JL).
Gråsiska Fynd under häckningstid: 1 ex Tranemosjön 18/4-1/6 (TFG),
2 1K ringmärktes 8-15/8 samma lokal (JL,AS,BÅA).
Bändelkorsnäbb (26) 2 ex Kättsjö, Grimsås 26/9 (JE).
Tallbit (79) 5-26 ex Torget, Limmared 1-25/1 (TFG), 1 ex Dalen,
Tranemo 5/1 (BÅA), 1 ex Tranemosjön 29/2 (HE). Ett antal fåglar
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stannade kvar in på det nya året efter den kraftiga invasionen av
tallbitar hösten 2019.
Stenknäck Häckning: Kättsjö, Grimsås (JE), Hofsnäs, Länghem (JL),
Södra Åsarp, Limmared (JL), Växtorp, Dalstorp (SB). Fynd under
häckningstid är gjorda på ytterligare 6 lokaler.
Lappsparv 1ex Rådde, Länghem 20/4 (JE).
Vårfynd är ovanliga i kommunen.
Dementi: Observationen av Mindre skrikörn 24/9 2000 har inte
godkänts av den Regionala rapportkommitén och stryks därför.

Observatörer: Ann-Christine Andersson (ACA), Anders Karlsson (AK),
Andreas Lundgren (AL), Alf Nyman (AN), Anders Svensson (AS),
Bertil Andersson (BA), Bernt Lundgren (BL), Bernt-Ove Andersson
(BOA), Birgitta Persson (BP), Björn Zachrisson (BZ), Björn-Åke
Andersson (BÅA), Charlott Malm (CM), Daniel Hjelm (DH), Eva
Ekdahl (EE), Fredrik Litsgård (FL), Gudrun Jacobsson (GuJ), Hasse
Prim (HP), Håkan Strömqvist (HS), Helene Olsson (HO), Ingela
Lorentzon (IL), Ing-Marie Sjöblom (IMS), Ingrid Samuelsson (IS), Jarl
Strömbom (JaS), Jens Ekdahl (JE), Jan Lundberg (JL), Jan-Olof
Sundqvist (JOS), Janis von Heyking (JvH), Johan Wiklund (JW), Kjell
Bygård (KB), Lennart Appelqvist (LA), Lars Bengtsson (LaB), Lena
Bengtsson (LeB), Lollo Höök (LH), Lars Olsson (LO), Mats
Gunnarsson (MaG), Magnus Dahl (MD), Mats Eriksson (ME), Mats
Grönberg (MG), Marianne Andersson (MiA), Marita Kleivard (MK),
Mikael Ramström (MR), Martina Strömbom (MS), Niklas Ekdahl (NE),
Oskar Kullingsjö (OK), Peter Bryngelsson (PB), Per Johansson (PJ),
Roger Book (RB), Ronny Josefsson, (RJ), Stefan Andersson (SA),
Stellan Bygård (SB), Sigvard Lundgren (SL), Tommy Ekdahl (ToE),
Thomas Tranefors (TT), Tranemo Fågelgrupp (TFG), Ulla Andersson
(UA) 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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Morgon vid Pjukasjön
Det gäller för det mesta att göra allt i rätt ordning här i livet. Varje morgon gör
jag några enkla gymnastiska övningar för att väcka liv i kroppen, men idag 15:e
maj var jag alltför nyfiken på vår ruvande lom och tog direkt fram kikaren
istället. Varje år häckar storlom på en liten gräsbevuxen ö i Pjukasjön som vi
självklart nu har döpt till Lomön. Vi kan se boplatsen från vårt vardagsrum.
Vad som nu fångade uppmärksamheten var två energiskt skriande måsar rakt
över vår udde. En stor mörk skugga svepte in över flaggstångstoppen, och med
blotta ögat tyckte jag mig känna igen den unga havsörn som jag sett två veckor
tidigare. En något lätt ljusnande stjärt som, enligt storebror, skulle kunna tyda på
en två eller treåring.

Havsörn

Foto Anders Svensson

Nu kunde jag på första parkett följa måsarna och örnen ut mot Krusens ö som
ligger bara ett duktigt stenkast från Lomön. Där häckar fiskmås. Vad som hände
var att den ruvande lomen dök ner i vattnet och måsen anslöt till örnjagargänget.
Plötsligt ser jag örnen formligen ”ramla” ner mellan öarna och stiga till väders
med en fin gädda på uppskattningsvis 1,5 kg. (En tyvärr alltför vanlig storlek i
vår sjö, vilket gör att man alltid måste storfiskar-skrävla för att inte helt tappa
ansiktet.) Naturligtvis blev jag väldigt glad att det inte var den flyende lomen
som fastnat i havsörnsklor. Med måsar likt Kamikazepiloter efter sig, drog sedan
örnen bort över skogen med sin, förhoppningsvis, mycket välsmakande frukost.
Han är sååå välkommen tillbaka.
Snart var ruvande lom tillbaka på sitt bo liksom fiskmåsen på grannön.
Ordningen återställd och nu var frukosten klar även hos oss.

Bernt Lundgren
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Häckning av snatterand
Under våren 2020 noterades en häckning av snatterand i Yttre Älvsjön,
Ambjörnarp. Det är den första konstaterade häckningen av arten i kommunen.
Den 6:e april såg jag ett snatterandspar i sjön. En trevlig observation då arten
inte är vanlig, men under vårsträcket ses en del rastande. Eftersom sjön hyser ett
par storlom gjorde jag flera besök, främst för att kontrollera hur lomhäckningen
framskred. I mitten av juni såg jag en andkull i nordöstra delen av sjön. Honan
visade sig vara en snatterand. Kullen om tio stora ungar åtföljdes av en
kanadagås som från sin position en meter bakom ungarna tycktes kontrollera att
alla fanns med. I samband med detta erinrade jag mig att jag i andra halvan av
maj sett en andkull om ca tio ungar på håll där jag inte kunde avgöra om honan
var en kricka eller en gräsand. I efterhand var det naturligtvis den då ganska
nyligen kläckta snatterandskullen. Också observationen av ett par i början av
april passar in i bilden. Ytterligare en gång fick jag se delar av kullen. Då var
ungarna lika stora som honan.
Snatterand häckar med flera
par i Hornborgasjön. I övrigt
rapporteras en handfull
häckningar per år i
Västergötland; merparten i
Skaraborg och nära Vänern. I
landet visar arten en tydlig
ökning under de senaste 25
åren.

Yttre Älvsjön ligger väster om
Älvshult i Ambjörnarp.
Gränsen till Svenljunga kommun går i sjön. Omgivningarna består av skog och
sankmark. Själva sjön är ganska grund, speciellt dess östra sida där också
observationerna av snatteränderna gjorts. Förutom storlom häckar också bl.a.
trana och fiskmås. Grönbena hävdade revir i somras och i augusti sågs en
ägretthäger i sjön.
Snatterand

Foto Anders Svensson

Tidigare år har det oftast blivit ett par besök årligen, men liksom i fjol kommer
jag säkert att följa fågellivet oftare. Eftersom åtskilliga av ungarna i kullen blev
vuxna bör det finnas goda möjligheter för häckningar framöver.

Sigvard Lundgren
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Tranemo Naturskyddsförening
Program 2021
Årsmöte 18 mars kl 19.00. Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och
bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer. Årsmötet kommer att
hållas digitalt, via zoom, vilket gör att man behöver anmäla sig. Anmälan görs
till e-post info@tranemonatur.se
Ansvarig: Anders Svensson 070-522 66 84
Tjäderlek. Tillsammans med BirdLife Sverige kommer vi göra en inventering
av tjäderleksplatser under andra helgen i april. Mera information kommer på
hemsidan
1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i
Tranemo för gemensam avfärd. Vi gör en pandemianpassad utflykt i egna bilar
med social distans. Blir vi många delar vi upp oss i grupper för att hålla avstånd.
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
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

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
Natursnokarna
Vi är ett gäng med barn och vuxna som ses ungefär en gång i månaden och
upptäcker naturen tillsammans. De flesta barn är mellan 3-9 år och aktiviteterna
är anpassade där efter.
När 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-lista eller har frågor.
Stina Kullingsjö 0739332186
SaraMoa Hallner 0704273107
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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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