
Sidan 1

Göinge-Biologen 2022:2

• 
• 

  Kommande program:
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Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

GöingeGöingeBiologen

          

Naturvårdsbränning vid det nya na-
turreservatet vid Hovdala i mars i år.  www.gbfnatur.se

OBS! Program fram t o m medio 
av juni återfinns i G-B nr 2022:1

Söndag 19 juni
De Vilda Blommornas Dag. 
Carl-Axel Andersson leder en 
floravandring på ängarna vid 
Funnarp, NV om Hästveda.
Samling kl 09:30 vid Linné-
skolans P-plats (N Kringelv.).
Ta gärna med fika!

Vet mer:   Carl-Axel Andersson 
     070-288 55 12

Söndag 7 augusti
Trollsländor vid Kjells damm, SO 
om Sösdala. Magnus Billqvist leder 
exkursionen. Samling kl 10:00 vid 
Kjells damm (se karta på sidan 4!). 
Vi får se trollsländorna på både nära 
och långt håll.
Ta gärna med fika!

Vet mer:     Thomas Johnsson
       070-331 61 26

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

2022:2 
(årg 53)
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Tisdag 9 augusti
Skådarmorgon vid ”Slingra dig”. Vi 
träffas kl 08:00 vid fågelplattformen 
”Slingra dig” (nordvästra Finjasjön)
Vet mer:        Håkan Winqvist  
          072-579 48 66

Lördag 13 augusti
Floravandring vid Dalleröd, Hov-
dala. Samling vid Linnéskolans 
P-plats (N Kringelv.) kl 10:00 eller vid 
Guldkusten (S Finjasjön) kl 10:20.
Ta gärna med fika! Avslut kring kl 13!
Vet mer: Johnny Nilsson
  076-886 76 57
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GöingeGöinge Biologen
Nr 2022:2. Årgång 53.
Ansvarig utgivare: 
Leif Nordin
Ekedalsvägen 21
281 40 Hässleholm
Mobil 070-553 31 37
leif.nordin1@outlook.com

Trollsländor

Söndagen 21 augusti 
Naturdag Hovdala. Tillsammans 
med bl a Hovdala slott presenterar vi 
områdets natur och det nya natur-
reservatet. Vandringar, utställningar, 
bokbord mm. Tid: Kl 10-15:00. Plats: 
Boketorp, söder om slottet.
Vet mer:  Jennie Ahlqvist
  070-214 62 96

Söndag 11 september
Mossexkursion. Carl-Axel Anders-
son tar oss med till ett område syd-
väst om Skärsjön.
Samling vid Linnéskolans P-plats (N 
Kringelv.) kl 10:00. Åter omkring kl 
13.
Vet mer:  Carl-Axel Andersson 
      070-288 55 12

Tisdag 13 september
Skådarmorgon ”Slingra dig”. Vi 
träffas kl 08:00 vid fågelplattformen 
Slingra dig (nordvästra Finjasjön).
Vet mer:         Håkan Winqvist  
          072-579 48 66

Söndag 18 september
Andfågelräkning (236:e) i Finjasjön
Samling kl 09:00 vid P-plats Hovdala.
Vet mer:  Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Dalleröd  och Finjasjön                  

Kyrkviken sedd från ”Slingra dig”

2022-04-30: 893 medlemmar i GBF
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Floragruppen
OBS! Under sommarhalvåret träffas 
gruppen enbart utomhus och mel-
lan kl 13:30-15:30: 23/6, 7/7, 21/7, 
4/8, 18/8, 1/9 och 15/9 samt 29/9 
(inomhus kl 18:30-20:30) Samling vid 
föreningslokalen ”Spindeln”.
  Johnny Nilsson
  076-886 76 57

NaturFOTOgruppen
OBS! Träffas måndagar vid tre tillfäl-
len under oktober-december.  
  Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Fågelgruppen
OBS! Träffas tisdagar vid tre tillfällen 
under oktober-december.  
  Håkan Winqvist
  072-579 48 66

Småkrypsgruppen
OBS! Träffas tisdagen den 5/7 kl 
18:00-20:00 vid Åhusfältet, NV Häss-
leholm. Och måndagen den 15/8 kl 
18-20:00 vid P-plats Slingra dig.
       Pål Axel Olsson, 070-351 23 70
  

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

Söndag 18 september
Skördefest Hovdala
GBF kommer eventuellt 
att medverka under dagen 
med att hjälpa till med att 
artbestämma besökarnas 
medförda svampar.

SLÅTTER &
NATURVÅRDSARBETE

Söndag 26 juni
Slåtter på Åraslövs mosse. Samling 
kl 09:00 vid mossens P-plats.

Tisdag 26 juli
Slåtter på Vannaröds ängskrona, 
Sösdala. Samling kl kl 09:00 vid 
ängskronan.

Måndag 19 september
Naturvårdsarbete på Vannaröds 
ängskrona. Samling kl 17:00 vid 
ängskronan.

Har du en lie så ta med den, likaså 
räfsor och tjugor. Ta med matsäck!
Vet mer: Arne Gustavsson
  070-559 94 14

Lördag 24 september
Fågelexkursion till Skälderviken. 
Samling vid Linnéskolans P-plats (N 
Kringelvägen) kl 08:00.
Hägrar, änder, vadare m m står på 
programmet. Ta gärna med fika. Vi är 
åter ca kl 13:00.
Vet mer:        Håkan Winqvist  
          072-579 48 66

Strandskata vid Skälderviken               
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 §§§§  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: 16/8, 4/10, 1/11 och 13/12.

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.!

Många möten med kommunen
Under vintern har representanter ur 
styrelsen träffat kommunalråden 
(Naturforum), kommunekologen 
(Naturvårdsplan, Finja fågeltorn), 
Hässleholms Vatten (biologisk 
mångfald vid Magle våtmark), HIBAB 
(Naturforum, våtmark Hovdala m m) 
och Parkförvaltningen (skötsel av 
Linnéängarna). Värdefulla möten!

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

Så här började GBF på hösten 1949!

Nytt!
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E l d l ö s s   i   R ö i n g e. Minst 
50 individer av en mycket färg-
grann insekt, som också kallas 
eldskinnbagge, sågs 03-30 nära 
en promenadstig vid basen av en 
lindstam. De flesta individerna var 
mitt uppe i parningsorgie, där hannen 
och honan var hopkopplade via sina 
bakdelar i ett sammanhängande par, 
med huvudena vända från varandra. 
     Roland Rönnefeldt 
  & Arne Gustavsson

T i d i g  f j ä r i l !  Redan den 27 
februari såg jag två citronfjärilar 
söder om Hovdala slott!
  Johnny Nilsson

S e n t   e l l e r   t i d i g t.      En näs-
selfjäril sågs 28 februari flyga i vår 
trädgård i Hästveda.       
   Göran Svensson

Toppen - Torrare Tramp: 
 S t i g f ö r b ä t t r i n g.   Betande 
nötkreatur höll en tid under hösten 
till i Vannaröds Ängskrona, där de 
gjorde en naturvårdsinsats genom 
att förse sig med god välbehövlig 
näring från gräs, örter och ris.  
Samtidigt trampade de upp längs 
stigen i öster så att där uppkom 
en nästan oframkomlig geggig 
miljö, föga lämplig att gå i för natur-
intresserade besökare. Tack vare 
att GBF:aren Sune Sandén kört dit 
73 skottkärror med grus och sand, 
så har Ängskronan nu blivit mycket 
besöksvänlig igen. Tack Sune!
  G-B-redaktionen

Håkan lämnar Katastrofhjälp 
Fåglar & Vilt efter många år!
Ja, det var mitt sista fall. Det var en 
igelkott som krupit in i ett varmgarage 
vid en villa i Hässleholm. Problemet 
var att ägaren upptäckte den när den 
var uppe och gick och han var rädd 
att den skulle bli påkörd om han inte 
såg den och att porten var låst, så den 
kunde inte komma ut om den skulle 
vilja. Därför flyttades den till ett uthus 
där den har torrt och kan gå ut när den 
vaknar nu i vår. Den fick en frigolitlåda 
med torra löv att bo i så den har ett bra 
bo. Så vi hoppas att den sover gott i 
vinter och omgivningen där den sover 
är bra för igelkottar. / Håkan Winqvist

Vannaröds ängskrona     
Foto: Arne Gustavsson             

 Eldlöss       Foto: Arne Gustavsson                  
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Rapporter från fältet

De vita storkarna är tillbaka...
på de senaste två årens häcklokal 
öster om Vinslöv. Den omärkta honan 
anlände den 18 mars, och dagen ef-
ter kom en för oss ny hane (nr 2011).
Under påskhelgen ruvade storkarna 
på fem ägg. Den 18 april noterades 
fjorårets hane (nr 2578) i boet - förvir-
ringen var total!
Storkprojektet: ”Det är inte ovanligt 
att nya storkar försöker slå sig in i ett 
etablerat par, men det är väldigt olika 
hur fort det går. Ibland kan strider på-
gå till och från i flera dagar och ibland 
går det så snabbt att ingen hinner 
märka något”.

Vår mänskliga kommentar: ”Äkten-
skapet” verkar ju inte vara så heligt 
för våra befjädrade vänner :) !
Thomas Johnsson & Johan Nilsson

Sällsynta spovar numera
Storspovar observerade vid N Sand-
by (04-03; Ulf Lundh) och Hovdala 
(04-03: Andy Gustavsson).

Hammarmölle damm är snart 
ett minne blott!
Mark- & miljödomstolen i Växjö har 
fattat beslut om att dammen ska 
”rivas ut”. HIBAB har valt att inte 
överklaga beslutet, då man inte tror 
att det skulle vara framgångsrikt!
Dammen kommer därför att tömmas i 
sommar och länsstyrelsen har erhållit 
2 miljoner kronor för att främja den 
biologiska mångfalden i den tidigare 
dammen (meandrande å, små våt-
marker, öppen mark).
Lennart Mattsson kommer att doku-
mentera området nu och senare!

Hammarmölle damm, norra delen                 

Följ storkarnas häckningsbestyr i 
hägnet vid Fulltofta!

Länk: http://www.webbkameror.se/
djurkameror/stork/
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UPPROP!

      Inventering 2022
Under detta år vill Skånes Ornito-
logiska Förening att vi ska genom-
föra 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

 Ägretthäger i Finjasjön                      

Kanadensiskt gullris  

 Holkunventeringar från 2021

Galgbacken; Hässleholm:
Talgoxe:  16 holkar
Blåmes   11 holkar
Nötväcka  1 holk
SV flugsnappare 2 holkar
Obestämd art  3 holkar
Av 41 holkar var nio tomma i år!
  Thord Persson

Guldkusten, Finjasjön:
Av 36 starholkar var 12 tomma eller 
försvunna, övriga bebodda.
Av 5 knipholkar är endast en kvar - 
dags att sätta upp nya!
     Anders Larsson & Thord Persson

Kattamarken, Hässleholm:
Talgoxe   4 holkar
Blåmes   8 holkar
Nötväcka  1 holk
SV flugsnappare 2 holkar
Kaja (i uggleholk) 1 holk
Ingen häckning i göktyteholken.
Av 22 holkar var endast fem tomma!
     Anders Larsson & Thord Persson

Lillasjö, Hästveda
Av fem knipholkar var 2 bebodda, 
övriga tomma eller med bålgetingar.

Mölleröd, NV Finjasjön:
Av fem knipholkar var 2 bebodda, 
övriga tomma eller med bålgetingar.

Skyrup, V Finjasjön:
Av sju holkar var 3 bebodda, en 
angripen av hackspett och en med 
bålgetingar.
Ingvar Andersson, Roland Kjellander 
& Björn Ekberg
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En mulmholk för insekter...
För drygt fem år sedan satte vi, 
på initiativ av Börje Johansson, ut 
två mulmholkar i ekdungen bakom 
Mölleröds kungsgård.
Nu i vinter fyllde Ingvar Andersson på 
med ytterligare sågspån i holken och 
idag satte vi dit nya informationsskyltar.
Mulm är det lösa material som 
ansamlas inuti ihåliga träd. Den 
består framför allt av lös, murken ved. 
Där finns också ofta exkrementer 
från vedlevande insekter, fåglar 
och fladdermöss, gamla fågelbon 
samt rester av döda djur. I mulmen 
lever en artrik och särpräglad fauna, 
bestående av bland annat skalbaggar, 
tvåvingar och klokrypare. Välkända 
arter är bland annat läderbagge, 
matt mjölbagge, mulmknäppare och 
gammelekklokrypare. (Wikipedia)
  G-B-redaktionen

Nya planer för naturen i 
Hässleholms kommun
Ta gärna del av dokumenten 
på kommunens hemsida, www.
hassleholm.se (Naturvårdsplan)
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Fotoboken ”Smultronställen”... 
innehåller drönarbilder från ett drygt 
40-tal lokaler i vår kommun samt 
bilder på fauna och flora.

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

www.gbfnatur.se
Våra sociala medier...
Antalet besök på GBF:s hemsida un-
der januari-mars 2022:
460 unika besökare och 1 200 besök.

Antal besök i GBF:s Facebookgrupp 
under januari-mars 2022: 
1 120 deltagare i gruppen och hela 
50 000 besök (!).
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Knipor
Teckning: Thomas Johnsson
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Sverige har 
bara 10 
länder före 
sig i denna 
tråkiga 
samman-
ställning!!

Två allvarliga miljöproblem!
1. Drygt 50 procent av alla arter på den senaste rödlistan (2020) 
finns i skogen, och rödlistans författare konstaterar att avverkning 
kanske är det enskilt största hotet mot Sveriges biologiska mångfald.
Avverkningen har stor negativ påverkan på ungefär 1 400 arter! 
Oftast är det frågan om arter som kräver skoglig kontinuitet; de har 
svårt att överleva hyggesfasen och deras substrat eller miljö hinner 
inte byggas upp innan skogen åter avverkas.
Hur hittar vi balansen mellan produktion och bevarad biologisk 
mångfald?

2. Vi konsumerar mer än vad vårt jordklot klarar av på sikt    
    (se figuren nedan)! Och vi i Sverige är bland de värsta!

Nästa Göinge-Biologen, nr 2022:3, utkommer i medio av september månad!
Sidan 12 Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB  2022


