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GöingeBiologen

Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

Kommande program:

I samverkan med Studiefrämjandet

Lördag 1 oktober

Sträckfåglar vid Hovdala.
Vi träffas på Lörupsbacken kl
08:00 och håller på fram till kl
12:00. Ta gärna med fika!
OBS! Reservdag vid dåligt
väder: Söndag 2 oktober
samma tid! Meddelas via vår
hemsida www.gbfnatur.se!
Vet mer: Thomas Johnsson
070-331 61 26

OBS! Program fram t o m september återfinns i G-B nr 2022:2

Torsdag 20 oktober

Att skapa biologisk mångfald i
trädgården. Thomas Johnsson ger
oss goda exempel på hur man kan
gynna växter och djur i sin trädgård
och därmed göra den mer spännande
- och detta utan att behöva vara en
”trädgårdsnörd”!
Läredaskolans aula kl 19:00. Göinge
Trädgårdssällskap är också inbjudna.
Vet mer:
Thomas Johnsson
		
070-331 61 6

Vår Magle
ordförande
Leifhösten
Nordin2021
leder förhandlingarna
våtmark
Foto: Ulf Lundh

Nr
2022:3
(årg 53)

www.gbfnatur.se

Trollsländeexkursion vid Kjells damm
sydost om Sösdala den 7 augusti.
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Trollsländor

Tistelfjäril på flockfibbla

Torsdag 3 november

Djur och natur på Galapagosöarna.
Staffan Åkeby har nyligen besökt
ögruppen i Stilla havet och kommer
att - till bilder - berätta om det intressanta växt- och djurlivet.
Läredaskolans aula kl 19:00.
Vet mer:
Thomas Johnsson
		
070-331 61 26
		

Blåfotade sulor på Galapagos

Tisdagen 6 december

Strövtåg i Göingebygden.
Ole Tryggeson tar oss med på en
resa i bilder till olika natursköna
områden inom Göinge - det blir både
växter och djur.
Läredaskolans aula kl 19:00
Vet mer:
Ole Tryggeson
		
076-814 23 38
		

Liten blåklocka

Göinge Biologen
Nr 2022:3. Årgång 53.
Ansvarig utgivare:

Leif Nordin
Ekedalsvägen 21
281 40 Hässleholm
Mobil 070-553 31 37
leif.nordin1@outlook.com

Program ”Våra trädgårdar” - se sid 1!
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AKTIVITETER I
”SPINDELN”
Österåsgatan 11

TEMATRÄFFAR
kl 18:30 i ”Spindeln”

Onsdag 26 oktober Storkens
återkomst. Paul Wiberg från Storkprojektet berättar hur projektet har
utvecklats.
Måndag 21 november Natur
& fåglar i Florida. Ulf Lundh tar oss
med på en resa till Nordamerika och
subtropiska/tropiska halvön Florida.

VÅRA OLIKA
TEMAGRUPPER

Floragruppen

OBS! Träffas torsdagar udda veckor:
13 och 27 oktober, 8 och 24 november samt 8 december. Spindeln kl
13:30-15:30. OBS! Tiden!
		Johnny Nilsson
		
076-886 76 57

NaturFOTOgruppen

OBS! Träffas måndagar vid tre tillfällen: 3 oktober, 14 november och 12
december. Spindeln kl 18:30-21:00.
		Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Torsdag 1 december

Världens längsta blomsteräng.
Cassandra Hallman, från projektet
med samma namn, visar oss hur man
gynnar väg- och fältkanternas flora
och begränsar invasiva arter.

Fågelgruppen

Hovdalafälten i juli månad

OBS! Träffas tisdagar vid tre tillfällen: 18 oktober, 8 november och 29
november.
Vid första träffen (18 okt) berättar
Thomas Johnsson om årets fågelinventeringar och drygt 50 års andfågelräkningar i Finjasjön. Exempel
på statistik - se grafen på sidan 9!
Spindeln kl 18:30-20:00.			
		Håkan Winqvist
		072-579 48 66

		
Ökar smittspridningen (covid-19) kan vi tvingas
byta till annan lokal än ”Spindeln”!
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§§§§ FöreningsInfo:
GDPR: Vår föreningen registrerar

digitalt medlemmar i SPCS medlemsregisterprogram. Följande registreras:
- Medlemsnummer
- Namn
- Adress
För några medlemmar anges även:
- Telefon nr
- Mobil nr
- e-postadress
Medlemmar som avsagt sig medlemskap i GBF avregistreras omgående i
medlemsregistret.
Medlem som ej betalat medlemsavgiften för de två senaste åren
avregistreras från medlemsregistret
efter två år.
- Styrelsen -

Medlemsavgiften

är 100:- för vuxna. Familj betalar
100:- för medlem nr 1 och övriga
tillkommande betalar 20:-.
Den som är född 2005 eller senare
räknas som ungdomsmedlem 2022
och betalar 20:-.
GBF:s bankgiro är 394-6803. Var
god ange medlemsnummer vid betalning via internet! Medlemsnumret
återfinns bl a i adressetikettens övre
kant.
Styrelsemöten genomförs vid följande
tillfällen: 11/10, 1/11 och 14/12.

Nu kan du använda swish

när du betalar till
GBF. Ange nummer
123 628 41 52
(Nytt!) - Ange vad
som avses och ditt
namn el medl num.!
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JÄTTEVIKTIGT - Nytt!
Anmäl adressändring!
Om Ni skall flytta var vänlig meddela adressändring till:
elin.svensson94@live.se el. mobil
nr 073-390 97 55
Elin Svensson
Ansvarig för medlemsregistret

Vi vill bli fler medlemmar
i GBF!
Anmäl även familjemedlemmar för
endast 20 kr/person!

Vä l f ö r t j ä n t s t i p e n d i u m !
Lördagen den 21 maj 2022 fick Sune
Sandén av Lions i Sösdala ta emot
ett stipendium för hans arbete på
Vannaröds ängskronan. Roligt att
det blir uppskattat!
		Arne Gustavsson

Foto: Malin Hedeboe
Ett bi-tips varma dagar!
Riv ett äpple och tillsätt lite vatten i
en skål. Bina kommer kunna hämta
socker från frukten och dricka vatten
utan att riskera att drunkna.
		Malin Hedeboe

På etiketten kom denna gång namn på familjemedlem/-ar ej med tillrättas till nästa utskick!

Göinge-Biologen 2022:3

Urbaniserade tranor
Vid andfågelräkningen den 8 maj
upptäcktes en häckande trana med
två ungar i Stoby våtmark. En lokal
omgiven av en skjutbana, en riksväg
och ett industriområde - arten är inte
längre bara en vildmarksfågel!
		Thomas Johnsson
Liten snäppa vid Magle
Den 8 maj upptäckte jag en ensam
mosnäppa på en av grusvägarna vid
Magle våtmark - ses sällan här!
		Clas Malmstöm

Rädda ålen i Finjasjön!
Finjasjöns Fiskevårdsförening
genomför ett projekt vars syfte är
att rädda Finjasjöns ålbestånd
från utrotning - detta genom att
dels transportera vuxna ålar förbi
kraftverken till havet, dels genom
att sätta ut ålyngel. GBF stöttar
projektet under tre år med totalt
30 000 kr.
		Styrelsen

F r o m 2022-07-02 har Hovdala
formellt naturreservat på tre
områden inom sina ägor!

Stork - Nytt 2022

Vårt storkpar, som häckar öster om
Vinslöv, fick i år ut tre ungar. Det
gladde oss mycket! Samtliga ungar
ringmärktes.
GBF är fadder till två storkar och
deltog därför den 18 juni i årets
”fadderdag” vid Fulltofta storkhägn.
Vi fick bl a se hur man ringmärkte
storkungarna.

I år avser man att GPS-märka hela
elva storkar inför deras resa söderut.
Vi kan därmed följa deras öden och
äventyr på den ofta farliga resan till
Afrika. GBF betalar en GPS (10 tkr).
Storkprojektet
Sidan 5
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Rapporter från fältet

Sprängört
Vaxnycklar & ängsnyckel
Den 8 juni var det orkidéräkning
i Åraslövs mosse. Det var rekordmycket vatten i kärret. Vissa ställen
fick undvikas för stövelskaften var för
korta. Räkningen kunde vänta men vi
hade denna dagen till detta.
Resultat:
Vaxnycklar
507 ex.
Ängsnycklar
195 ex.
Flugblomster 13 ex.
Flugblomstren är som vanligt svåra att
finna. Ger man sig ut i kärret på måfå
så finns risk att trampa ned de små
flugblomstren.
Ole & Eva Tryggeson

Inom GBF vill vi gärna att korna betar på Möllerödsmaden ända ut till
sjökanten. En inventering i juni visar
dock att här växte 50-75 plantor av
sprängört - en art som tyvärr är giftig
för kreaturen! Vi måste därför ta bort
dessa innan korna släpps dit!
Johnny Nilsson & Thomas Johnsson

Årets sjöfågelinventering

I år inventerades 17 lokaler - se resultatet på vår hemsida www.gbfnatur.
se under ”Inventeringar”!

Damm vid Röshult
Sidan 6

Foto: Crister Albinsson
Trollhand har en hand(!)full kända,
nutida lokaler i Hässleholms kommun. Denna är fotograferad vid
Hovgården, öster om Hörlinge ängar.
Arten parasiterar på en annan svamp
(kantöra).
		Crister Albinsson
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I n s e k t s p e n s i o n a t. Vid röjningen
i hasselbestånden i höstas i Vannaröds
Ängskrona tog Sune Sandén hand
om några stammar, som sågades
ner i ca 15 cm långa bitar. Dessa har
Ingvar Andersson borrat djupa hål i,
med olika borrdiametrar. 4-6 sådana
buntades sedan ihop med buntband
till ”pensionat” och placerades ut på 7
olika blomsterrika platser i kommunen.
På slåtterängen i Åraslövs mosse hade
07-10 2 hål fått permanenta gäster.

UPPROP!

Arne Gustavsson

Ägretthäger i Finjasjön

En användbar app...

för att hyfsat säkert artbestämma
växter & djur: Seek by iNaturalist!
Ladda ner den gratis till din mobil!

Inventering 2022

Under detta år vill Skånes Ornitologiska Förening att vi ska genomföra följande:
* Inventering av ägretthägar (främst
genom spontanobservationer och
noterade övernattningsplatser).
Du rapporterar till Artportalen eller till
Thomas, thomas@clangula.se alt
070-331 61 26.

Bekämpa invasiva arter
såsom jätteloka, blomsterlupin, gul
skunkkalla, kanadensiskt gullris,
jättebalsamin m fl

Blomsterlupin
Det finns naturligtvis fler, liknande, appar,
t ex Google App!
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Våra ”nationalarter”

FÅGLAR
ökar och
minskar i
antal!

Fågel: Koltrast

Blomväxt: Liten blåklocka

Fjäril: Citronfjäril

Sidan 8

Rapporten innehåller väldigt mycket
data och alla trender är inte tydliga eller
statistiskt säkerställda, men bland de
arter som minskat allra mest sedan 1975
finns ortolansparv, brunand, nordlig
gulärla, talltita, gråtrut och gråsparv.
De har alla minskat med minst 4 procent
per år under dessa 47 år. Bland vinnarna
under samma tid hittas steglits, sydlig
gransångare, storskarv, flera arter
svanar, gäss, rovfåglar och tranor.
Även övervintrande vattenfåglar har i
allmänhet ökat i antal på grund av de
generellt mildare vintrarna med mer
öppet vatten (se bl a diagram sid 9!).
Utvecklingen för tornseglare och svalor
är mycket oroväckande. Drygt hälften av
tornseglarna har försvunnit enbart under
2000-talet och i ett längre perspektiv är
minskningen ännu större.
– Hur länge till kommer tornseglarens
läten vara de typiska ljuden av svensk
sommar i bebyggda delar av landet?
Och vad finns att göra? Mycket tyder på
att i alla fall ett av problemen är bristen
på lämpliga boplatser i våra moderna
hus. Även ladusvala, hussvala och
backsvala har minskat med flera
procent årligen de senaste tio åren. För
backsvalan ser det riktigt mörkt ut. Den
har minskat med 9 procent per år.
Rapport från Svensk Fågeltaxering
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Skånes landskapstrollslända blev
blå kejsartrollslända
G u l l v i v o r. 38 blommande
stänglar med blommor räknades in
05-11 i Vannaröds Ängskrona.
Sune Sandén

Fotoboken ”Smultronställen”...

O r o: Är det klimatet eller miljön
som är orsaken till att sädesärlan
ännu inte observerats som ett tomtkryss för mig år 2022? Första missen
sedan starten år 2010!
		Arne Gustavsson

Vi tryckte 1000 ex och har nu bara ca
170 böcker kvar - passa på och köp
ett exemplar för medlemspriset 120
kronor! / Kontakta Thomas Johnsson
(thomas@clangula.se eller 070-331
61 26).

innehåller drönarbilder från ett drygt
40-tal lokaler i vår kommun samt
bilder på fauna och flora.

Totalt antal individer vid andfågelräkningarna i januari 1970-2022
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I skogslandet Sverige pågår en
kamp. Biologer larmar: de sista
riktiga skogarna försvinner - snart
återstår bara hyggen och plantager.
Skogsbolagen säger tvärtom: vi har
aldrig haft så mycket skog som nu.

Läs Lisa
Röstlunds
bok Skogslandet - och
bilda dig en
egen uppfattning!

Under våren satte Roland Kjellander,
Björn Ekberg, Ingvar Andersson och
undertecknad upp 2 knipholkar och 5
småfågelholkar i Magle våtmark.
		Thomas Johnsson

Kan vi göra våra tidskrifter
bättre...

avseende upplägg, layout och innehåll? Vill du själv bidra med något till
innehållet?
Hör av dig till Thomas Johnsson

(thomas@clangula.se alt 070-331 61 26)

Kniphonan i sin holk
Foto: Gunni Zäll
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Andfågelräkning 2022-09-18

Knipor
Teckning: Thomas Johnsson
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Naturvårdsplan Hässleholm

Foto där inget anges: T Johnsson

Foto där inget anges är tagna av Thomas Johnsson

I slutet av 2021 antog stadsbyggnads- och miljönämnden en ny
naturvårdsplan för vår kommun. Du hittar planen jämte en mycket
intressant digital karta på hemsidan www.hassleholm.se. På kartan
kan du ”klicka fram” detaljerad information om drygt 100 värdefulla
naturmiljöer (klass 1-områden). Sök efter ”Naturvårdsplan”!

Nästa Göinge-Biologen, nr 2022:4, utkommer i medio av december månad!

Sidan 12 Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB
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