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  Kommande program:
  I samverkan med Studiefrämjandet

Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

GöingeGöingeBiologen

          

GBF ordnade 6/9 en utbildning om 
biologisk mångfald för vår kommun.  www.gbfnatur.se

OBS! Program fram t o m de-
cember återfinns i G-B nr 2022:3

Söndag 15 januari
Andfågelräkning. Samling vid 
P-plats Hovdala kl 09:00.
Vet mer:     Thomas Johnsson
      070-331 61 26

Torsdag 26 januari
Rosenfink, citronärla och 
blåhake - Hur fåglarna 
färgas!
Välkände Magnus Ullman 
berättar initierat om våra fåglar 

och deras fjäderdräkt. Läredaskolans 
aula kl 19:00.
Vet mer: Leif Nordin
  070-553 31 37

Söndag 5 februari
Traditionell vinterexkursion till 
Landön & Tosteberga. Avresa kl 
09:00 från Linnéskolans P-plats (S 
Kringelvägen). Medtag fika! Åter på 
hemmaplan omkring kl 15!
Vet mer: Håkan Winqvist
  072-579 48 66

 Magle våtmark hösten 2021                   Foto: Ulf LundhVår ordförande Leif Nordin leder förhandlingarna
Nr

2022:4 
(årg 53)

Pål Axel Olsson föreläser
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Tisdag 28 februari
GBF håller sitt årsmöte kl 19:00. 
Därefter blir det en föreläsning om 
Indien; ”I Kiplings fotspår” med 
Ingmar Kristiansson. Läredaskolans 
aula.
Vet mer: Leif Nordin
  070-553 31 37

Söndag 12 mars
Andfågelräkning. Samling vid 
P-plats Hovdala kl 09:00.
Vet mer:      Thomas Johnsson
       070-331 61 26

Göinge-Biologen 2022:4

GöingeGöinge Biologen
Nr 2022:4. Årgång 53.
Ansvarig utgivare: 
Leif Nordin
Ekedalsvägen 21
281 40 Hässleholm
Mobil 070-553 31 37
leif.nordin1@outlook.com

Trollsländor

Torsdagen 23 mars 
Presentation av naturreservat på 
Hovdala. Länsstyrelsens förvaltare 
Susanna Isberg presenterar vårt nya 
naturreservat.
Läredaskolans aula kl 19:00.
Vet mer: Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Måndagen 17 april
Ett studiebesök vid avfallsanlägg-
ningen i Vankiva. Avresa kl 16:40 
från Linnéskolans P-plats alt kl 17:00 
vid infarten till avfallsanläggningen.
Vet mer: Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Måndagen 24 april
Möt våren vid Mölleröds kungs-
gård. En naturvandring där vi tittar 
på fauna & flora (inkl tipsrunda) samt 
grillar korv. Samling kl 18:00.
Vet mer: Johnny Nilsson
  076-886 76 57

Hovdalafälten på vintern

Bengalisk tiger

Mölleröds kungsgård

OBS! Föreläsningar i Läredaskolan varar ofta ca 90 min (inkl frågestund)!
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Floragruppen
OBS! Träffas torsdagar udda veckor: 
19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3 (ute), 
13/4 (ute) och 27/4 (ute). Spindeln kl 
13:30-15:30. OBS! Tiden! 
  Johnny Nilsson
  076-886 76 57

NaturFOTOgruppen
OBS! Träffas måndagar vid tre tillfäl-
len: 23/1, 27/2 och 27/3. Spindeln kl 
18:30-21:00.    
  Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Fågelgruppen
OBS! Träffas tisdagar vid tre tillfäl-
len: 17/1, 14/2 och 14/3. Spindeln kl 
18:30-21:00.    
  Håkan Winqvist
  072-579 48 66

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

   AKTIVITETER I    AKTIVITETER I 
   ”SPINDELN”   ”SPINDELN”
        Österåsgatan 11        Österåsgatan 11

 
TEMATRÄFFAR

kl 18:30 i ”Spindeln”

Onsdag 8 februari. Nässlor 
mer än ogräs. Anette Johansson 
berättar om nässlor som kultur- & 
trädgårdsväxt samt textilmaterial.

Onsdag 8 mars. Per Brandt 
berättar om sitt liv i Indonesien (natur 
och kultur), där han arbetade för 
Perstorps AB.

Onsdag 19 april. Kommuneko-
logen Lars-Erik Williams berättar om 
sin arbetsvardag (uppgifter, planer, 
beslut etc).

Ökar smittspridningen (covid-19) kan vi tvingas byta till annan lokal än ”Spindeln”!Ökar smittspridningen (covid-19) kan vi tvingas byta till annan lokal än ”Spindeln”!

Fågelgruppen vid GuldkustenLars-Erik Williams
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Utbildning Biologisk mångfald
GBF ordnade den 6 september en 
uppskattad utbildning för kommunens 
”parkförvaltning” på temat ”biologisk 
mångfald”. Totalt deltog ca 50 perso-
ner, varav fyra var politiker.

 §§§§  FöreningsInfo:

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 be-
talning via internet! Medlemsnum ret 
återfinns bl a i adressetikettens övre 
kant.

Styrelsemöten genomförs vid följande 
tillfällen: 24/1, 28/2, 21/3, 8/5 och 7/6.

Nu kan du an-
vända swish
när du betalar till 
GBF. Ange nummer 
123 628 41 52 
- Ange vad som 
avses och ditt namn 
eller medl. num.!

JÄTTEVIKTIGT -
Anmäl adressändring!
Om Ni skall flytta var vänlig med-
dela adressändring till:
elin.svensson94@live.se el. mobil 
nr 073-390 97 55
Elin Svensson
Ansvarig för medlemsregistret

Nytt!

www.gbfnatur.se
Besök på vår hemsida och i 
vår facebookgrupp

Antalet besök på hemsidan under 
perioden 1 jan - 30 sept 2022: 3 900

Antalet besök i vår Facebookgrupp 
under perioden 1 jan - 30 sept 2022:

Kvartal 1: 50 000
Kvartal 2: 57 000
Kvartal 3: 53 000

Totalt: 160 000 besök (!)

Kommunen har lovat att nu i 
vinter röja ungtallar, buskage 
och kanadensiskt gullris vid 
Vinslövs blomsteräng                     
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K l o c k g e n t i a n o r n a  v i d 
H o v g å r d e n  ä r  r ä k n a d e.
Jerker Thorvaldsson har räknat dem 
i sommar: 507 ex på den ena lokalen 
och 15 ex på den andra några dagar 
in i augusti. 
                Jerker Thorvaldsson    
                

E n  h ä f t i g   ”k o l i b r i - f j ä r i l” !
Nu på sensommaren fick vi besök 
av några större dagsvärmare i våra 
trädgårdar, influgna från kontinenten.

Eva & Ole Tryggeson, Ann-Christine 
Påhlson och Kerstin Pedersen

Världens största organism (!)
Denna svamp - mörkfjällig honungs-
skivling Armillaria ostoyae - är, så vitt 
känt, världens största organism. En 
och samma individ har med DNA-
analys funnits täcka en yta på ca 9,5 
km², i staten Oregon i nordöstra USA. 
Den kan också samtidigt vara en av 
världens äldsta levande organismer, 
minst 2 400 år, möjligen så mycket som 
8 600 år. Endast tre andra organismer 
anses vara äldre: barrträdet Pinus 
longaeva 5 000 år gammalt, sjögräset 
Posidonia oceanica 100 000 - 200 
000 år gammalt, samt bakterier frusna 
under is i Sibirien och vid liv upptinade 
ca 500 000 år gamla (!).
            Crister Albinsson & Wikipedia

Foto: Jan Linder                     

Kolla in vår 
webbholk 
se länken 
på www.
gbfnatur.se 
(portalsidan)                  

Klockgentiana                

Mörkfjällig honungsskivling                  
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Rapporter från fältet

Vid en närmare undersökning med 
kikaren så upptäckte jag vid ”Slingra 
dig” i medio av oktober att det fans två 
ex grågäss som var utrustade med 
var sin blå ring runt halsen, på den 
ena gåsens ring stod det L11 och den 
andra stod det 720. Naturhistoriska 
museet svarar:
Grågås L11: Hona, fjolåring eller 
äldre. Ringmärkt 2018-06-18 i 
Lillfjärden, Hudiksvall.
Grågås 720: Hane, fjolåring eller 
äldre, Ringmärkt 2018-06-18 i 
Lillfjärden, Hudiksvall.
           Björn Ekberg

Jag har ägnat en del tid åt att 
”luka bort” gammalt och nytt gräs i 
vägslänten mot Kristianstadsvägen, 
vid Hembygdsparkren, med en 
förhoppning om att det skall kunna bli 
en blomsterrik plats där framöver. 
          Arne Gustavsson

G o t l ä n d s k t   t a k m a t e r i a l.           
Sällsynt i Skåne, vanligt på Gotland. 
Floragruppen besökte Svanshallssjön 
norr om Osby och fann fina bestånd 
av strandväxten ag.
  Johnny Nilsson

F i n b e s ö k  v i d ”S l i n g r a  d i g”!
En vacker stäpphök passerade förbi 
fågelplattformen ”Slingra dig” vid norra 
Finjasjön den 21 september.
       Karin & Håkan Winqvist

E x o t i s k  f å g e l b e s ö k!
Den 23 augusti upptäckte jag 7 biätare 
vid Fredriksberg utanför Sösdala.
Det kan möjligen ha varit de fåglar 
som tidigare under sommaren häckat 
vid Backåkra gård (2 ad + 5 juv)?
  Bengt Hansson

Biätare                    

Slänten   Foto: Arne Gustavsson                  

Foto: Björn Ekberg                   Ag - kort & gott                   
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Renovering av Stoby våtmark
Under vintern kommer man att ta 
bort buskage, strandvegetation och 
muddra dammarna. Deras funktion 
är att ta emot stora vattenmassor från 
stan vid skyfallsliknande regn.

Vi fick ett telefonsamtal från biodlare 
Stig Hansson i veckan. Han förkla-
rade för oss att tipset att mata 
bin i senaste Göinge-Biologen är 
olämpligt/förbjudet. Det underlättar 
smittspridning av sjukdomar mellan 
bin! 

UPPROP!

      Inventering 2023
Under detta år vill Skånes Ornito-
logiska Förening att vi ska genom-
föra följande:
* Inventering av hussvalor (främst 
genom spontanobservationer och 
noterade födosöksplatser).

Mer information kommer i nästa 
Göinge-Biologen i början av april!

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

En provocerande tanke...
men kanske inte helt feltänkt?! 

Hussvalor bygger bon                    

Jättebalsamin

OBS! * OBS! * OBS! * OBS!

Stoby våtmark                    
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Nästa Göinge-Biologen, nr 2023:1, utkommer i början av april månad!
Sidan 8 Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB  2022

Styrelsen önskar alla 
medlemmar....
En GOD JUL & 
Ett GOTT NYTT ÅR!

Våra politiker måste ta krisen på allvar och leda omställningen 
till ett framtida samhälle inom planetens gränser. Forskningen 
visar att en sådan framtid är möjlig. Det skriver 1 944 forskare 
och anställda från 45 svenska lärosäten och forskningsinstitut.
Nu vill vi ryta: ”Vad är det ni inte förstår?”

Många politiker ser ny teknik som lösningen på samhällets 
omställning, men forskningen visar tydligt att en stor del av 
omställningen måste ske genom att vi ändrar våra beteenden: 
konsumerar mindre, flyger mindre, äter mindre kött. Det 
krävs både personliga och strukturella förändringar.

Världens forskare har lyft fram den här kunskapen, först 
lågmält och återhållet på det sätt som vi brukar genom 
vetenskapliga artiklar och rapporter, sedan mer artikulerat och 
högljutt i olika sammanhang.

Ett stort tack till de medlem-
mar som under 2022 givit en 
penninggåva till GBF!
                                 Styrelsen


