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  Kommande program:
  I samverkan med Studiefrämjandet

Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

GöingeBiologen

          

Coronaviruset fortsätter att påverka oss...       

Första häckningen av vit stork på ett-
hundra år i Hässleholms kommun.  www.gbfnatur.se

Nr
2020:3 
(årg 51)

Styrelsen beslutade att justera 
det inplanerade programmet 
under augusti-september - 
justeringarna har framgått 
på vår hemsida eller i vår 
Facebook-grupp.
Försiktighetsprincipen och 
Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer har varit 
styrande!  Håll avstånd och
undvik samåkning!

Lördagen den 3 oktober 
Fågelsträcket på Hovdalafältet
Vi följer fågelsträcket från backen vid  
Lörup (400 m S Trädhuset) från kl 
06:00 till kl 12:00. Medtag gärna fika!
OBS! Vid otjänlig väderlek flyttas ex-
kursionen till söndagen den 4 okt!
Besked lämnas på vår hemsida 
(www.gbfnatur.se) senast den 2 okt!
Förfrågningar: Håkan Winqvist
  072-579 48 66
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Torsdagen den 3 december
”Orkidéer från när och fjärran”
Ole Tryggeson tar oss med till orki-
déernas fantastiska värld med besök 
både ute i ”stora världen” och på 
Åraslövs mosse. Fina bilder utlovas!
Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar:  Ole Tryggeson
  073-311 92 66
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Onsdagen den 7 oktober
”Gäster i naturen”
En naturföreläsning av Bo-Göran 
Andersson, Tyringe. Vi får bl a se 
bilder på häckande lappugglor i 
Göinge och styltlöpare på Öland.
Läredaskolans aula (ingång från 
Dykens väg) kl 19:00.
Förfrågningar: Bo-Göran Andersson
            070-335 10 44

Onsdagen den 11 november
”Sveriges ormar”
Reptilexperten Rickard Ljunggren be-
rättar om Sveriges ormar med hjälp 
av både bilder och levande dito - en 
garanterat spännande föreläsning!
Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar:  Thomas Johnsson 
  070-331 61 26

Nr 2020:3. Årgång 51.
Ansvarig utgivare: 
Leif Nordin
Ekedalsvägen 21
281 40 Hässleholm
Mobil 070-553 31 37
leif.nordin1@outlook.com

Trollsländor
Hörlinge ängar i maj månad

Vi beklagar inställda arrange-
mang...

..men naturen är ”öppen” för 
oss alla, coronaviruset till 
trots! Gör besök i naturen!

OBS! 
Mycket är f n osäkert!

Vi kan tvingas att justera
programmet utifrån 

rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten

(se vår hemsida eller FB-grupp)

Bokskogens bladverk ”brinner” i vackra jordfärger
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 §§§§  FöreningsInfo:

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

Styrelsen har beslutat att, om det 
inte sker en drastisk förändring av 
smittspridningen under hösten, vi 
inte ska nyttja vår föreningslokal 
”Spindeln” under oktober-december. 
Vi sitter ofta trångt i lokalen och 
ventilationen har sina brister. 

Därmed planerar vi inte in några 
temakvällar eller möten med våra 
temgrupper (Flora-, fågel- eller 
naturFOTOgrupperna).

Info från Småkrypsgruppen

   AKTIVITETER I 
   ”SPINDELN”
        Österåsgatan 11

Medlemsavgiften 
är 100:- för vuxna. Familj betalar 
100:- för medlem nr 1 och övriga 
tillkommande betalar 20:-. 
Den som är född 2003 eller senare 
räknas som ungdomsmedlem 2020 
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 följan-
de tillfällen:  29/9, 3/11 och 8/12.   
Ytterligare möten kan tillkomma!

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.!

N y  f ö r  S k å n e !  Genom slag-
håvning i Salix-buskage hittade jag 
den sällsynta ängsskinnbaggen 
(Apolygos limbatus) i ett igenväxande 
område vid p 43 på Hovdalafältet. 
Fyndet gjordes den 11 juli 2020.
        Pål Axel Olsson

Ä n n u  e n  ”s m å k r y p s p ä r l a”.
Alaftonfly (Acronicta alni) är en i 
Skåne ovanlig nattfjäril som lever 
främst på al och björk. Larven är mycket 
spektakulär och uppseendeväckande. 
Den 18 maj hittade Lisbeth fjärilen på 
verandan i Hässleholm och 11 augusti 
såg Pål Axel larven vid Elestorp på 
Hovdala.Lisbeth Olsson, Pål Axel 

Foto: Pål Axel Olsson

Foto: Pål Axel Olsson
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I en förening måste man hjälpas åt 
för att tillsammans sköta föreningen - 
därför nedanstående förfrågningar:

..och om något/några år har vi 
behov av en kassör som sköter vår 
föreningsekonomi!
Någon som ställer upp? Hör av er 
till...

Thomas Johnsson, 070-331 61 26

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

S ä l l s y n t  b a g g e. Den 13 juni 
noterades en målarguldbagge i vår 
trädgård i Hässleholm. Finns nere 
på kontinenter men är sällan sedd i 
Sverige, enligt Pål Axel Olsson.
    Jola & Thomas Johnsson

Missa inte Greta Thunbergs sommar-
prat i ”Sommar i P1”. Rekordmånga 
lyssnare och lysande innehåll!
Se www.sverigesradio.se eller srplay!

Byte på ordförandeposten!
Vår ordförande Tommy Nilsson har i 
maj, av personliga skäl, beslutat att 
lämna sitt uppdrag som ordförande.
Han ersätts tillsvidare av vår vice 
ordförande, Leif Nordin, som kommer 
att leda styrelsens möten fram till 
nästa årsmöte i februari 2021.

Vi tackar Tommy för sina år som 
vår ordförande - och önskar Leif 
lycka till!

Miljövårdskossorna, Möllerödsmaden
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E t t  b o  f ö r  f a l k a r. Hässleholms 
Miljö AB har installerat en holk för 
falkar, främst pilgrimsfalkar, på 
den stora ackumulatortanken vid 
fjärrvärmeverket. Vi håller tummarna 
för att några falkar ”hittar hem”!
Tanken är att det även ska installeras 
en webb-kamera.
                               G-B-redaktionen

D e n  s v a r t v i t e  i  w e b b h o l - 
k e n. Kommunens webbholk hade i år 
en familj svartvita flugsnappare som 
hyresgäster. De fick sju ungar, varav 
alla utom en lämnade holken i juni.
Du hittar en länk till webbkameran på 
GBF:s hemsida www.gbfnatur.se.
                              Arne Gustavsson

B e s ö k  a v  b l å m e s. Jag fick besök 
av en blåmes, som kom in i mitt hus 
- och tog sin tillflykt till gardinkappan.
    Ingvar Andersson

B e k ä p n i n g  a v   i nv a s i v a
v ä x t e r. På uppdrag av länsstyrel-
sen har man under sommaren be-
kämpat den invasiva gul skunkkalla 
längs med Hörlingeån. Man pressar 
ner skållhett vatten i växtens rotsy-
stem - och dödar på så vis växten!

G o d a  ö r n ny h e t e r !
Det välkända havsörnsparet i vår 
kommun har i år lyckats föda upp 
två ungar i sitt bo. Vi gläds med det 
lyckosamma paret!
                              Håkan Winqvist

Foto: Ingvar Andersson
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Rapporter från fältet

Inventering av trana & berguv
Vi har under våren fått in hela 150 
spontanrapporter avseende tranor 
och 125 observationer på Artportalen.
När vi nu sammanställt resultatet 
anser vi att vi har minst 100 häc-
kande par tranor i Hässleholms 
kommun - möjligen flera tiotal par 
ytterligare med tanke på att vi har 
många lämpliga häckningslokaler 
inom vårt område! 
Slutrapporten publiceras i Natur i 
Göinge 2020.

            ---------------------------

Ett par berguv har häckat inom vår 
kommun. Paret fick ut två ungar som 
ringmärktes (Anders Linus Larsson)

Stort tack för alla inlämnade 
rapporter!

Storken tillbaka som häckfågel i 
vår kommun efter hundra år...
Ett par har i vår och sommar häckat i 
närheten av Vinslöv. De kläckte fram 
två ungar men en dog tidigt, medan 
den andre ungen dog i juni av oklar 
anledning.
Vi håller dock tummarna för att 
paret återkommer nästa år och att 
häckningen lyckas bättre då!

Den senaste - av oss kända - häck-
ningen härstammar från 1920-talet 
och det på en plats inte så långt från 
årets häckning: Nybylunds gård i 
Åraslöv (Johan Nilsson muntl).

Storkarna är födda vid Karups Nygård 
2014 (nr 1790) resp Nordens Ark i 
Hunnebostrand 2018 (nr 2578). Den 
äldre fågeln har häckat tre gånger 
tidigare medan den yngre fågeln är 
”förstgångshäckare”!

Ytterligare två vita storkar uppehöll sig 
inom samma område under våren och 
sommaren.

   Johan Nilsson & Thomas Johnsson
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Det trodde vi väl aldrig....!
Det har varit gott om gnagare i våra 
marker i år och det är väl sannolikt 
detta som är anledning till att vi 
oberverat de annars så ”nordliga” 
lappugglorna i vår kommun - och så 
har två par häckat i våra skogar (!).
Fantastiskt!
          Bo-Göran Andersson

Ytterligare ett resultat av det goda  
”gnagaråret” - den 15 maj ringmärkte 
vi sex ungar av pärluggla i en holk 
i Snärshult, norr om Vittsjö. Holken 
gjordes 2009 av Thord Persson.
                                Håkan Winqvist

Foto: Bo-Göran Andersson

En häftig obs i Vankiva-Röe 
Den 1 juni såg jag och min bror 
Alexander en örnvråk över tomten. 
En gammal ljus fågel som blev mob-
bad av ormvråk och sedan försvann 
på hög höjd åt NO. Inte varje dag 
detta händer.
                          Tobias Lilja Nordin
Sannolikt den första observationen någonsin i

Ännu ett fint ”kommun-kryss”! 
Dvärgsumphöna nere vid parkeringen 
till slingra dig nu på morgonen den 19 
juni. Det karaktäristiska lätet hördes.

    Tobias Lilja Nordin & Bengt Nordin.

Foto: Håkan Winqvist

vår kommun!

OBS! Observationerna av örnvråk & dvärgsumphöna ännu ej godkända av RK
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Hela 57 ungstorkar från våra hägn 
släpptes ut från Hemmestorpshägnet 
i juli. Ytterligare 20 av de senast födda 
ungstorkarna kommer att släppas ut i 
samband med Fadderdagen i augusti. 
Dessutom har 118 ungstorkar blivit 
flygfärdiga hos de friflygande (”vilda”) 
storkarna. Sammanlagt hoppas 
vi alltså att nästan 200 av årets 
ungstorkar flyttar söderut i slutet av 
augusti – september. 
Av dessa kommer fyra att vara 
försedda med GPS-sändare så att vi 
kan följa deras väg söderut.
                        Christer Neideman

Holkinventering vid Lillasjön 
i Hästveda
Sjön är av länsstyrelen avsatt som ett 
fågelskyddsområde.
För några år sedan satte GBF upp 
både knip- och småfågelholkar invid 
sjöns stränder. Årets inventering gav 
följande resultat:
Stare                      11 bon
Svartvit flugsnappare   5 bon
Talgoxe       3 bon
Blåmes     2 bon
Nötväcka    2 bon
Obebodda                    3 bon

Utöver detta observerades grågås 
med 6 ungar och gräsand med 11 
ungar.
              Roland & Iréne Kjellander
 

Storkprojektet

Slåtter på slåtterängen i Åraslövs 
mosse den 21 juni
Kl 9-12:00 ägnade sig i skönt mulet 
sommarväder Ingvar Andersson, 
Ingvar Claesson, Arne Gustavsson, 
Åke Månsson, Sune Sandén och 
Gertrud Widell åt att slå slåtterängen 
i Åraslövs mosse. Fem liar var igång. 
Allt som inte hade synliga stora 
blommor på de torrare partierna 
slogs. Det nyslagna höet förflyttades 
nästan omedelbart till lägre liggande 
partier i ängens utkant. Vi sparade 
bl a ett antal ruggar med prästkrage, 
åkervädd, fyrkantig johannesört och 
gulmåra. Fjorton grönvita nattvioler 
räknades in.
Ett trevligt avbrott var när en större 
vattensalamander upptäcktes i den 
täta växtligheten.
Några vanliga grodor och sotmätare 
sågs också. Vi avlyssnade ljuden 
från fågelkören och följande kör-
medlemmar noterades: Ringduva, 
gök, större hackspett, trädpiplärka, 
gärdsmyg, koltrast, taltrast, 
trädgårdssångare, svarthätta, gran-
sångare, nötväcka och bofink.
Blommande växter som observerades 
och noterades var grönvit nattviol, 
ängssyra, gräs-stjärnblomma, fältarv, 
smällglim, smörblomma, kråkvicker, 
vitklöver, skogsklöver, rödklöver, 
kirskål, gulmåra, läkevänderot, 
åkervädd, röllika, och prästkrage.
                          Arne Gustavsson
• /Arne Gustavsson

Foto: A Gustavsson
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En mycket invasiv art
Arten har inventerats i Skåne. Totalt 
hittade jag ungefär 6 000 skunk-
kallor i Hörlingeån, varav hälften var 
större plantor. 
Det finns totalt ungefär 27 000 plantor 
spridda på 20 områden i Skåne.
       Cajza Eriksson

Inventering av Magle och 
Stoby våtmarker
Jennie Ahlqvist & Elin Svensson har 
i maj månad inventerat fågelfaunan 
inom dessa båda våtmarker - resultatet 
redovisas i Natur i Göinge 2020.

                              G-B-redaktionen

Europas fåglar minskar 
dramatiskt!
På de senaste 30 åren har antalet 
fåglar i Europa minskat med ca 400 
miljoner individer, eller -20%!
Generalister, såsom rödhake och 
pilfink, klarar sig bra, liksom vissa 
tidigare sällsynta fåglar som havsörn 
och trana.
Värre är det för fåglarna i vårt jord-
brukslandskap, där minskningen är 
hela 38% (!). På många platser har t 
ex tofsvipan minskat med över 80%.
Samtidigt blir vi människor bara 
fler och fler; 1990 fans det 4 fåglar 
per varje människa i Europa, idag 
går vi mot bara 2,5 fåglar per 
människoindivid.
                              Birdlife Europe

Orkidéräkning på Åraslövs 
mosse 2020
Vaxnycklar  802 (565)
Ängsnycklar  372 (216)
Majnycklar      4 (-)
Flugblomster     28 (16)

Siffror inom parentes från 2019.
Loppstarr fanns på flera nya ställen 
och klasefibblan har ökat i antal.
Inventeringen genomfördes i år den 
11 juni.
           Eva & Ole Tryggeson

Foto: Ole Tryggeson
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  Presentation av våra nye 
  ordförande...

Som ny ordförande i GBFs styrelse är 
det på sin plats att jag presenterar mig. 
Jag har alltid varit intresserad av 
naturen, allt från att plocka svamp till 
att titta på fåglar och försöka lära mig 
namnen på växter. Det har gått sådär. 
Men det är framförallt fågelskådning 
och resor som intresserar mig mest. 

Mitt första fågelskådarminne var när min 
farfar, Carl Nordin, pekade på en svart 
liten prick som flög upp från ett träd och 
sa att det är en trädpiplärka. Jag blev 
oerhört imponerad. Lite kuriosa är att 
min farfar hade en bror som hette Bror 
Nordin. Han var en av de farbröderna 
som startade GBF för drygt 70 år sedan. 
Jag var med och drog igång 
Fältbiologerna i Hässleholm som 
tyvärr inte finns kvar. Några år senare 
blev jag medlem i KOF, Kamraternas 
Ornitologiska Förening. Det var i 
föreningen KOF som intresset för 
fågelskådning och resor väcktes. Vi 
var ett gäng ungdomar som träffades 
och hade kul men vi anordnade också 
många exkursioner till när och fjärran. 
En av resorna gjorde vi tillsammans 
med GBF som gick till Pyrenéerna.

Jag blev medlem i GBF redan på 
70-talet men är lite osäker på om 
medlemskapet har brutits någon gång. 
I vilket fall, så var jag sekreterare i GBF 
på 70-talet. Vi var två sekreterare. Det 
var jag och Ole Tryggeson.
På 80- och 90-talet var jag politiskt 
engagerad både som fritids- och 
heltidspolitiker. Det är en kunskap 
som kan komma till användning när 
föreningen pratar med kommun- och 

regionpolitiker. Jag bytte bana och blev 
anställd som förbundsombudsman för 
Kommunal i Stockholm. Efter nästan 
20 års veckopendlande har jag nu 
möjlighet att engagera mig i GBF igen.
 
Jag bor i Hässleholm och är gift med 
Lisa, vi har två utflugna pojkar och en 
katt, som bor kvar.
Det krävs en del fingertoppskänsla 
att som ordförande leda en styrelse. 
Det är inget nytt för mig. Jag har varit 
ordförande i många föreningar. Just 
nu är jag ordförande för Önnestads 
folkhögskola och det har jag varit 
sedan 2004. Jag är också ordförande 
för Skånes folkhögskolor i samverkan 
sedan 2019. 
Efter att jag hade blivit invald i GBFs 
styrelse 2019 var det oväntat att bli 
ordförande så snabbt. I vilket fall så ska 
jag, tillsammans med den kompetenta 
styrelsen göra allt vi kan för att öka den 
biologiska mångfalden i Hässleholms 
kommun.
          leif.nordin@gmail.com
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ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Magle och Stoby våtmarker      

2020-05-03                                                                                                                                                                  
Ref: Thomas Johnsson, mobil: 070-331 61 26 eller e-post: thomas@clangula.se                                                                                     
Väder: Växlande molnighet, 7-13 grader C, svag vind från väster.


Kommentarer: Ett relativt ordinärt resultat utan några större överraskningar, något fler individer 
än under senare år. Intressant med observationer av rördrom och sjöorre. Nästan 40% av alla 
individer utgörs av grågäss (!). Glädjande att dykänderna (vigg & knipa) håller sina numerär väl, 
vilket eventuellt kan indikera en bra vattenkvalitet. Arter som minskat rejält sedan 1970-talet är 
skäggdopping (då ca 100-150 individer) och sothöna (då ca 100 individer). Arter som försvunnit 
som häckfåglar i sjön är bl a gravand och storskrake. 

Kullar med ungar noterades hos grågås (23 pull i Magle våtmark) och gräsand (10 pull i omr II). 


Sida !  av !1 2

Finjasjön, 
delområde/
Fågelart

1 2 3 4 Summa Magle 
våtmark

Stoby 
våtmark

Total-
summa

Skäggdopping 13 13 5 14 45 45

Storskarv 8 1 1 10 10

Häger 1 2 3 3

Rördrom 1 1 1

Sångsvan 2 4 30 36 3 2 41

Knölsvan 6 2 21 29 16 45

Grågås 47 186 9 101 343 42 385

Vitkindad gås 30 30

Gräsand 15 20 6 12 53 2 4 59

Skedand 1 3 4 2 6

Kricka 5 5 5

Vigg 33 75 34 142 2 144

Knipa 62 47 18 28 155 19 2 176

Sjöorre 4 4 4

Sothöna 11 6 2 10 29 14 4 47

Rörhöna 2 2

Vattenrall 1 1 1

SUMMA 198 354 41 266 859 128 16 1004

Inventerare       
(15 personer)

J Nilsson

L 

Björkquist

B 

Severson

B Ekberg

A 
Larsson

G Malm

A 
Gustavsson


I 
Andersson

L Nordin

B Nordin

T 
Johnsson

Ole & Eva

Tryggeson

R & I

Kjellander

2019: 700

2018: 928

2017: 991

2016: 762


Knipor, teckning: Thomas Johnsson

3

Avser september 2020!!!
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Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB 2020 
Nästa Göinge-Biologen, nr 2020:4, utkommer i mitten av december månad!
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Misströsta inte - så småningom kommer coronapandemin att ge med sig 
- och vi kan återigen ta upp vår omfattande verksamhet!

Driv opinion: Värna våra artrika vägkanter!

Professor Anne Sverdrup-Thygeson 
har skrivit boken ”Insekternas planet”.
Några fakta ur boken:

* Ca 75% av alla växt- och djurarter 
på jordklotet är insekter
* Det går ca 200 miljoner insekter per
varje människa på jordklotet (!)
* Det finns ca 7,5 miljarder människor 
på jordklotet
* Spindlarna på jorden äter totalt ca 
600 miljoner ton insekter per år 
* Myrorna är talrika: Alla myrors vikt 
är lika med alla människors vikt
* I Sverige har vi ca 33 000 olika arter 
insekter
* I en levande skog måste det finnas 
döda träd, bl a för att gynna våra 
insekter.


