
Vadboden, Hornborgasjön 
20060526 
familjen Grahn 
 
spetsbergsgås 1 ex Vadboden 
grågås  minst 1250 (trol >1500 ex) rastade Vadboden 
 
kanadagås Branta canadensis parvipes  
Den småvuxna kanadagåsen som rastar vid Vadboden och Trandansen överensstämmer i proportioner 
och dräkt med den småvuxna rasen parviceps, som hör till samma art som den vanliga kanadagåsen. 
("Mindre kanadagås", som den ofta kallats på Svalan, är en annan art, och framför allt ser rasen 
"minima" helt annorlunda ut.) 
 
havsörn  2 ad Vadboden 
mindre strandpipare 1 ex hördes Trandansen 
silltrut  minst 3 ex Mönarp 
svarttärna  18 ex utanför Dagsnäs 
trädlärka  häckning Granelund, Vilske-Kleva 
 
 
 
Mönarp 
20060526 
familjen Grahn 
glada  1 ex Mönarp 
 
 
 
Agnestadssjön 
20060526 
JöG JoG 
gråhakedopping 1 
svarthakedopping 1 par + 1 ex i N 
sångsvan  1 ad ruvande + 1 ad 
kanadagås  1 par betade V om sjön 
rödbena  2  
havstrut  1 3k rastade 
 
 
 
Tippen 
20060526  
JoG 
näktergal  bara 12 sjungande i år, i fjol var det 25 revir! dåligt år 
gräshoppsångare 4 sjungande hittills i år 
flodsångare  1 sjungande 
kärrsångare  17 sjungande hittills 
 
 



Standardrutt Mårby--Stora Bjurum 
20060527 
JoG 
rördrom  hördes Hornborgasjön från Ugglum 
vitkindad gås 2 ex insträckande söderifrån Bjurum 
glada  1 ex över Bjurums mossar 
havsörn  2 ad Vadboden och över Rösjö mosse 
fiskgjuse  1 ex Mösseberg 
lärkfalk  1 ex Mårby 
orre  flera spelande Rösjö mosse 
vaktel  1 spel Mårbylund hela morgonen 
kustpipare  1 2k rastade Sågen, Stora Bjurum 
grönbena  2 spel Mårby resp Stora Bjurum 
skogsduva  minst 2 spel Mårbylund--Stora Bjurum 
gök  flera sjungande Rösjö mosse--Stora Bjurum 
törnskata  1 hane hördes Skulten 
törnskata  2--3 par Mösseberg 
 
 
 
Falköping, turkduveinventering 
20060527 
JöG 
ringduva  flera par, antalet inne i Falköping är nu högre än nånsin 
turkduva  inventeringarna i helgen ej sammanställda, slutar nog på 15--20 revir,  

ett par ruvar på Wetterlinsgatan 13 
rosenfink  1 sjungande uppåt Mössebergsgården 
 
 
 
Standardrutt Brismene 
20060528 
JoG 
orre  spel hördes från Ripelången; spel från norra Brismenemossen 
vaktel  1 spel Luttra f d gräsmatteodling kl 2.20 
mindre strandpipare 1 spel S om PR Slamsugning 
silltrut  1 ad graellsii ("engelsk silltrut", alt sibirisk trut) Kotarp, Slutarp.  

(Tredje någorlunda säkra fyndet i kommunen, tidigare 6 juni 2004 och  
5 juni 2005.) 

gök 1 gol Hallonflickan, Horsö; 1 gol N Karbo; 1 gol Högebacka--SV om Alarp;  
1 gol norra Brismenemossen och 1 gol Skansen 

göktyta  1 tytade strax N om Villiamsholm 
göktyta  1 tytade Brismenemossen 
flodsångare  1 sj Luttramossen 
 
 
 
Agnestadssjön 
20060528 
JoG JöG 
gråhakedopping 1 ex sågs Agnestadssjön 
svarthakedopping 1+1 ex sågs Agnestadssjön 
silltrut  1 3k rastade Agnestad 
 
 



Ålleberg 
20060528 
JoG JöG 
backsvala         1 ex sågs från Predikstolen, Ålleberg 
törnskata         1 hane Guldgrävardalen 
rosenfink         3 sjungande kring Ållebergs änne 
 
 
 
Falköping, Tippen 
20060529 
JoG 
storskarv  1 ad Hulesjön 
mindre strandpipare 1 ex hördes varna PR Slamsugning 
göktyta  1 tytade S om Hulesjön 
svart rödstjärt 1 ad hane sjungande Lokstallarna kl 3.55 
flodsångare  1 sjungande 
rosenfink  2 sjungande Tippen 
 
 
 
Falköping, Krokstorp 
20060529 
JoG 
svarthakedopping 1 par ruvande dammen, Vindängen 
gulärla  1 sjungande rapsfältet, 2 hanar 1 hona i vägdiket och i 

rapsfältet S om Ulricehamnsrondellen 
 
 
 
Tippen 
20060529 
SG JoG 
flodsångare   1 sjungande 


