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Då det gäller pandemin vet vi inte hur den utvecklas!    
Alla inomhusträffar genomförs i Läredaskolans aula (Dykens väg)!
Och då under förutsättning att pandemin inte blossar upp igen!

GBF arbetar för att öka den biolo-
giska mångfalden i Magle våtmark.  www.gbfnatur.se

OBS! Program i december 
återfinns i G-B nr 3 2021

Torsdag 27 januari 
Indiens och dess majestä-
tiska djurliv. Magnus Mår-
tensson berättar kl 19:00 om 
Taj Mahal och några välkända
nationalparker.

Vet mer:   Thomas Johnsson
     070-331 61 26

Tisdag 22 februari
GBF håller sitt årsmöte kl 19:00. 
Därefter blir det en föreläsning om 
Medelhavets - och speciellt Siciliens 
- flora med Åke Svensson från Knis-
linge. Välkomna!

Vet mer:     Leif Nordin
       070-553 31 37

Nr
2021:4 
(årg 52)

 Magle våtmark hösten 2021                   Foto: Ulf Lundh
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Torsdag 24 mars
Våra olika trollsländor.
Föreläsning kl 19 med trollslände-
experten Magnus Billqvist från Natur-
skyddsföreningen. Han berättar om 
deras ekologi, status, var de finns 
och hur man hittar dem och sedan 
mer allmänt om några arter som finns 
i vårt område. 
Vet mer:        Thomas Johnsson 
          070-331 61 26
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GöingeBiologen
Nr 2021:4. Årgång 52.
Ansvarig utgivare: 
Leif Nordin
Ekedalsvägen 21
281 40 Hässleholm
Mobil 070-553 31 37
leif.nordin1@outlook.com

Trollsländor

Onsdag 9 februari
Småkryp i Finjasjöbygden. 
Föreläsning kl 18:30 med Pål Axel 
Olsson i Läredaskolans aula.
Pål Axel lägger fokus på områdena 
runt Hovdala och Mölleröd.
Vet mer:       Carl-Axel Andersson
         070-288 55 12

Onsdag 9 mars
Lär dig mer om lavarnas värld.
Föreläsning kl 18:30 med Ulf Arup. 
Vi får en grundläggande introduktion 
till våra olika lavarter - det lär finnas 
drygt 2 000 i Sverige!
Vet mer:        Thomas Johnsson
           070-331 61 26

Onsdag 20 april
Skånes geologi i tid och rum.
Emma Rehnström, som under hösten 
guidade oss vid Häglinges vulkaner, 
ger oss en spännande introduktion till 
den skånska geologin. Kl 18:30. 
Vet mer:        Thomas Johnsson
           070-331 61 26

 
TEMATRÄFFAR

(Läredaskolans aula)

Tornfalk på...                                         Hovdalafältet     Foto: B Ekberg

Större sjötrollslända                      

Slånlav                  
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OBS! Träffarna genomförs i Läre-
daskolans aula!

Floragruppen
OBS! Under vår och sommar träffas 
gruppen enbart utomhus och mellan 
kl 13:30-15:30: 20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 
17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 
23/6. Samling vid ”Spindeln”.
  Johnny Nilsson
  076-886 76 57

Fågelgruppen
OBS! Träffas tisdagar kl 18:30-21:00 
i Läredaskolans aula: 18/1, 15/2 och 
15/3.
  Håkan Winqvist
  072-579 48 66

NaturFOTOgruppen
OBS! Träffas måndagar kl 18:30-
21:00 i Läredaskolans aula: 24/1, 
28/2 och 28/3.
  Thomas Johnsson
  070-331 61 26

GBF:s Facebookgrupp
Vår grupp har cirka ettusen med-
lemmar, som delar med sig av sina 
observationer av växter och djur inom 
vårt närområde. Spännande att ta del 
av allt detta!
Ladda ner programmet för Facebook, 
sök efter ”Göingebygdens Biologiska 
Förening” och ansök om medlems-
skap. Därefter kan du ta del av inne-
hållet och själv lägga in material.
Gruppen är öppen för alla! 

 §§§§  FöreningsInfo:

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

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

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 be talar 20:-. 
GBF:s bankgiro är 394-6803. Var 
god ange medlemsnummer vid betal-
ning via internet. Medlemsnum ret åter-
finns bl a i adressetikettens övre kant.

Styrelsemöten genomförs vid följande 
tillfällen: 25/1, 22/2, 22/3 och 3/5.

Nu kan du an-
vända swish
när du betalar till 
GBF. Ange nummer 
123 628 41 52 
(Nytt!) - Ange vad 
som avses och ditt 
namn el medl num.!Dela gärna lämpliga inlägg på din egen sida!

Fåglasjö                        
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JÄTTEVIKTIGT -
Anmäl adressändring!
Om Ni skall flytta var vänlig med-
dela adressändring till:
lennart-mattsson@outlook.com
eller mobiltelefon nr 070-568 22 48

Lennart Mattsson

GBF lånar ut fladdermusdetektor

Under hösten har GBF köpt in två bra 
fladdermusdetektorer, som det finns 
möjlighet för våra medlemmar att låna 
när man vill leta fladdermöss.
Vår fladdermusexpert Stefan Viktors-
son har tagit fram en manual som 
underlättar användning och hur man 
artbestämmer de olika individerna.

Kontakta Johnny Nilsson, 
johnnynilssonnat@telia.com 
alt 076-886 76 57

Sveriges talrikaste blomma?
Det beror både på hur man definierar 
”blomma” (räknas gräs och halvgräs?) 
och hur man definierar ”enskilda” 
(skall det vara genetiskt olika 
individer?). Vitsippor bildar ju stora 
kloner med plantor som genetiskt 
sett är samma individ men som med 
tiden kan delas i många ”bitar” även 
om de från början hänger ihop med 
jordstammarna. Beroende på vad man 
har för definition så borde kruståtel, 
fårsvingel, blåbär och lingon kunna 
vara heta kandidater. Vitsippa saknas 
eller är mycket sällsynt i den norra 
halvan av Norrland (vilket är en relativt 
stor del av Sveriges yta).
  Torbjörn Tyler

”S t ä p p e n”  v i d  L o m m a r p. 
Under två veckor har inhägnadens 
staket varit öppet, så att kronhjortarna 
kunnat komma in och beta och 
trampa upp marken därinne för att 
gynna floran.
      Per Muhr och  Arne Gustavsson

Mer info om fladdermöss: www.bokskogslopare.se
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S v å r a  a t t  a r t b e s t ä m m a  !
I augusti hittade jag 12 exemplar av 
kaspisk trut vid Vankiva avfalls-
anläggning. Lägg märke till att man 
måste ha tillstånd för att vistas på 
lokalen.
  Tobias Lilja Nordin

L i t e n  s ä l l s y n t h e t  i  V i n s -
l ö v
Den 23 oktober såg vi en pytteliten 
alkekung i Vinslövssjön - sannolikt 
vinddriven efter några stormiga dagar 
med västvindar. Inget bra foto men 
en teckning ”mitt i prick”!
    Ann-Christine Påhlson med dotter

S e n  r i n g d u v e h ä c k n i n g !
Så sent som den 6 oktober observe-
rade jag i en björk i Hästveda ett 
bo av ringduva med två halvstora 
ungar. Trots det sena datumet lycka-
des de överleva och blev flygga 
någon dryg vecka senare!
  Eve Persson

Foto: Tobias Lilja Nordin

S ä l l s y n t  b l o m f l u g a !
I början av augusti såg vi en mäktig 
blomfluga i vår trädgård. Den stora 
bålgetingliknande blomflugan 
Volucella zonaria – som ännu inte 
fått något svenskt namn – är en av 
många arter som förflyttar sig allt 
längre norrut i Europa till följd av 
klimatförändringarna.
     Jola & Thomas Johnsson

H ä r  s e r  m a n  r ö t t !
Den 25 augusti såg jag ett stort antal 
eldlusar på ett träd, en lind, vid gam-
la T4 i Hässleholm.
     Jennie Ahlqvist

Teckning: Påhlsons

Foto: Jennie Ahlqvist
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Presentation av ny ledamot i 
vår styrelsen
Hej alla GBF:are! 

Jag heter Elin Svensson och i år 
fick jag förtroendet att bli suppleant i 
styrelsen. 

Jag tänkte nu ta tillfället i akt och 
presentera mig lite närmare så att ni 
kan få en inblick i vem just jag är. 

Som person är jag glad och 
målinriktad. Jag gillar när saker och 
ting går framåt och jag har gärna 
många bollar i luften! Jag är uppvuxen 
i Hässleholm men har de senaste 
åren bott i Kristianstad tillsammans 
med min sambo Olle. Längtan tillbaka 
till Hässleholm är dock stor och vi 
letar just nu för fullt efter ett hus där 
vi kan slå rot. 

Intresset för natur och miljö har 
alltid legat mig varmt om hjärtat och 
i somras tog jag examen som biolog 
med inriktning biologisk mångfald, 
kommunikation och samhälle. Under 
min studietid fick jag möjligheten att bli 
anställd inom gåsförvaltningsprojektet 
som finansieras av Naturvårdsverket. 
Inom ramen för mitt examensarbete 
fick jag även möjligheten att 

K l o c k g e n t i a n a.   
På Hofgårdens marker nära Helgeån 
och Skeingesjön kunde i år, när det 
var tidig slåtter, ca 300 ex räknas in.
     Jerker Thorvaldsson

Ö v e r n a t t n i n g. Mellan 2021-
10-20 och 11-02 övernattade nästan 
varje natt en blåmes i kommunens 
webbholk. Du hittar en länk till webb-
holken på GBF:s hemsida.
    G-B-redaktionen

S a n n s p å d d.  I samband med 
GBF:s firande av sin 50åriga tillvaro 
år 1999 höll Jan Danielsson ett 
anförande, varvid han bl a siade om 
framtiden: ”Stenmård är exempel 
på en trolig invandrare från söder. 
Den är en urban mård som nu ökar 
mycket i Danmark. Den trycker på! 
Öresundsbron kommer nog att hjälpa 
till.” – Enligt Länsstyrelsen har från 
2014 nio (9) stenmårdar rapporterats, 
främst  i nordöstra Skåne. 
   G-B-redaktionen

V a r g v a l p a r  i  S k å n e.
Länsstyrelsen bekräftar att det nu 
finns vargungar i reviret uppe på 
Linderödsåsen. Allt talar för att paret 
som etablerade revir i fjor fått sex 
ungar i sommar.
       Vilthandläggare på länsstyrelsen

Klockgentiana                      
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UPPROP!

      Inventeringar 2022
Under kommande år vill Skånes 
Ornitologiska Förening att vi ska ge-
nomföra följande:
* Inventering av holkar
* Inventering av ägretthägar (främst 
genom spontanobservationer och 
övernattningsplatser)
Utöver detta har vi lovat vår kommun-
ekolog att inventera följande:
* Vegesjö
* Lille mosse
* Slåtterängarna Verum - Hörlinge

Vill du hjälpa till - hör av dig till...
Thomas, thomas@clangula.se alt 
070-331 61 26.

 Ett stort tack till de medlem-
 mar som under 2021 givit en 
 penninggåva till GBF!
   Styrelsen

samarbeta med Svenska Jägare-
förbundet för att undersöka om 
stenmården etablerat sig i nordöstra 
Skåne. Arbetsmarknaden för en 
nyexaminerad biolog är dock tuff 
och lite otippat fick jag en tjänst som 
VA-ingenjör på Älmhults kommun 
vilket känns både spännande och 
utmanande!

På fritiden försöker jag hålla liv i 
biologiintresse och artkunskap genom 
att så ofta som möjligt bege mig ut 
med kikaren och skåda fåglar. Helst 
vid kusten med en kopp kaffe, då trivs 
jag som allra bäst! Tack för mig!
     elin.svensson94@live.se

Om ni undrar vem som lagade vägen 
ner till fågeltornet vid Finja båthamn, 
så var det just Elin tillsammans 
med nära och kära - således en 
”handlingens kvinna” (!).
      G-B-redaktionen

Artrika väg- och fältkanter...

..gynnar floran och 
insekterna samt begränsar 
näringsläckage!
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Styrelsen önskar alla medlemmar...
En GOD JUL & Ett GOTT NYTT ÅR!

Lär känna naturen...
i Hässleholms kommun

Ett drygt 40-tal skyddsvärda lokaler i vår kommun be-
skrivs — och där just drönarbilder från ovan spelar en 
viktig roll. Boken innehåller 96 sidor med bilder på oli-
ka växt- och djurarter — och boken säljs av GBF men 
även av ett antal återförsäljare (se nedan).
Är ett komplement till tidigare utgiven ”Naturguide 
Hässleholm - 52 pärlor”.

Boken kan även köpas på bl a ICA Maxi, Coop, Nisses, 
Förmedlingscentralen, Hovdala slott och Hässleholms 
bokhandel för ca 150 kr.

1

NaturguideHässleholm
44 pärlor

Göingebygdens Biologiska Förening

52

www.gbfnatur.se

”En bra julklapp”

Nästa Göinge-Biologen, nr 2022:1, utkommer i slutet av mars månad!
Sidan 12 Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB  2021 


