
Mars
 18 10:25
 19 09:42, 10:46, 11:03
 20 09:46
 21 11:14, 11:29, 12:53, 16:09, 16:58
 22 08:20
 25 12:36
 28 09:59, 12:19 (två), 18:31
 29 18:48
 30 11:10

April
 01 17:52
 07 08:19, 09:32, 10:40
 10 08:01, 08:30
 11 10:15 (ute), 15:00, 18:15 (ute)
 15 10:49
 16 09:02 (ute)
 17 09:55, 11:04 (två), 13:52 (ute), 18:22 (ute)
 18 07:24, 07:40, 08:03, 08:21 besök

 08:27 första mossan
 08:30-09:30, 10:00-14:09, 15:16-16:41 bobygge
 10:27 Stare tittar in

 19 Fortsatt bobygge + hackande på hålet 07:30-16:07
 20 Ännu mer mossa och hål-knackande 08:07-09:46, 12:27-12:35, 16:01

 07:40 två talgoxar in i boet samtidigt!
 21 Tittar till holken utifrån på morgonen. Hoppar ner i mossan Vid 

ett-tiden.
 15:25 En humla kryper förvirrat omkring under mossan

 22 07:00-12:30 Mer mossa, provligger, sitter i hålet, hackar i trät
 23 05:45-14:00 Undersöker kameran, hackar i trät, sitter i hålet, ännu mer 

mossa
 Åtminstone en frammande talgoxe kliver på

 24 06:00-12:30 Hackar i trät, In med fjädrar och gräs och små mjuka 
mossbitar
 Två främmande talgoxar och ett bi hälsar på.

 25 06:24-09:15 Drar in ludd, hackar i trät. 11:22 hittar rött ludd.
 19:45 lägger sig för att sova

 26 4:55 Vaknar, 5:07 flyger ut. drar in ludd till 9:00. 
 12:25 hackar i träet. 15-18:20 sporadiska besök. 19:43 läggdax

 27 Vaknar kvart över fem. Jobbar på morgonen på att dra hem stora vita 
luddbitar.
 Kamerorna strejkar restan av dagen.

 28 Gör fyra besök under dagen för att fixa till bomullen och sitta litet i 
hålet.
 Lägger mig strax efter sju.

 29 Flyger ut 5:45. Jobbar 6:50-10. Lägger mig 18:45.
 30 Martin: Hon bökar nere bland mossan - kan det vara ägg lagt?

 Flyger ut 5:30. Jobbar 7-11. Lägger mig 19:00.

Maj
 1 Flyger ut 5:26. Bökar nere bland mossan på samma ställe som tidigare. 

Drar in fint hårludd.
 Pilfink besöker boet 7:04.Lägger mig 18:45.



 2 Ut 5:22. Jobbar til halvtio. Läggdax 18:30.
 3 Nattfrost. Inne några gånger och petar i mossan (vänder ev. ägg?).

 Intresserad Blåmes 9:30. Läggdax redan 17:45. Tycker kanske det är 
kallt?

 4 Petar i mossan på samma ställe flera gånger under dagen. Läggdax 17:30.
 5 En svartvit flugsnappare hälsar på vid lunchtid, och 14:25.

 Ligger i holken 14:30-14:55. Läggdax klockan fem. Nollgradigt även idag.
 6 Ut 5:45.9:20-11:20 leker två talgoxar omkring i holken.
 7 Ut 5:20. 7-8 hänger en fågel utanför, och gör en liten visit. Det ser 

inte ut som Tanja ... 
 7:25-9 två talgoxar leker, båda fåglarna ses flyga in och ut ur holken 
under hela dagen.
 En av dom ligger i boet, och lämnar detta bara en kvart i taget.

 8 Vaknar 5:10. Ut 5:50. Besök Jocke 7:10. 3 ägg syns!
 9 Ut och in var 15:e minut, ingen hane syns till. 4 ägg synliga. In med 

mer gräs 7:41.
 8:13 besök av Buskskvätta? Nej - Rödstjärt!

 10 Ut 5:00. 7:30 Hanen kommer med fjäril. Honan tittar noga på äggen innan 
hon lägger sig att ruva.
 Börjar det redan närma sig kläckning?

 11 same procedure
 12 5 ägg synliga.

13
 14 Hanen har inte synts till på 4 dagar. Klarar Tanja att föda upp ungarna 

ensam?
 15 6:40 Hanen kommer med mat!
 18 6:07-6:12 Plockar bort skal

 6:43 Första kläckta ungen syns! Honan kraxar ofta till när hon går in i 
holken med mat.
 Hon är inte ute mer än 3 minuter. Matar var 5:e minut.
 11:05 andra ungen. 11:20 städar bort skal. Ungarna låter inget.
 12:59 tredje ungen. Var är hanen? 2:26 städar skal.
 15:11 ungarna börjar göra ljud - pip. 15:48 hanen kommer in med mat.
 17:27 fyra ungar? 19:30 läggdags.

  19 Fem ungar.
 20 Sex ungar.
 21 4-5 ungar synliga, oftast 3-4 aktiva. Honan ser rufsig ut. Hanen kommer 

med mat en gång.
 22 Blåmesarna i ena annan holk har fått påhälsning av hackspett, som gått 

in under plåten ... tråkigt.
 3-4 ungar syns. Hanen kommer in i holken och matar honan.

 23 4 ungar syns. Hanen kommer en gång på morgonen.
 24 4 ungar syns på morgonen, men senare under dagen endast 3. Honan städar 

bort exkrementer och döda ungar.
 25 3 ungar
 26 Har inte sett henne med så många feta maskar - mest små skalbaggar o,d,
 27 Bara små kryp till mat. Hanen syns för första gången regelbundet hjälpa 

till att mata honan
 Men han verkar inte kunna mata ungarna direkt!
 De två ungarna ligger väldigt stilla mellan matningarna.

 28 Hanen syns till en gång. Bara 10 grader. Inte stora kryp till mat. Mata,
plocka exkrementer osv.
29



 30 En unge mest aktiv

Juni
 4 Den större ungen på upptäcksfärd i holken

 Den större ungen provar vingarna och spanar upp mot hålet
 6 Den mindre ungen provligger utanför bohålan. 13:08 Större hackspett 

försöker ta sig in.
 30 grader varmt. Båda ungarna ligger i hörnen av holken. Honan rotar 
ofta i botten av boet.

 8 Större ungen lyger upp i holkens tak.
 9 07:10 Båda ungarna flyger ut! Lycka till!


