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Onsdagen den 2 oktober        
Vatten, vatten, vatten - en före- 
läsning med Ingmar Kristiansson. 
Vatten är förutsättningen för allt liv 
i våra ekosystem; fantastiska bilder 
utlovas. Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar: Thomas Johnsson 
  070-331 61 26

GBF:s småkrypsgrupp vid årets 
bioblitz 2019-08-24.

Måndagen den 4 november 
Invasiva växt- och djurarter i 
Skåne. Nils Carlsson från läns-
styrelsen berättar om problemen 
och hur man försöker hitta lösningar 
på dessa allvarliga problem.
Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Program t o m september - se Göinge-
Biologen nr 2019:2.

Lupiner

Nr
2019:3  
(årg 50)

Pål Axel Olsson, Mats Söderberg, Lisbeth Olsson, Lars Jonsson och 
Ulf Arup.
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GBF får ny hemsida!

David Påhlson har hjälpt oss att 
bygga en ny hemsida (se ovan). Ett 
stort tack för det arbetet! Och också ett 
stort tack till Hilde Stadler, som under 
många år skött vår gamla hemsida!
Iréne Kjellander och Ann-Christine 
Påhlsson ansvarar numera för... 
        www.gbfnatur.se! 
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Fredagen den 15 november
GBF fyller 70 år. 
Vi firar jubiléet på Fredholms mat-
salar (Norra Station i Hässleholm) 
kl 19:00. Program och speciellt 
inbjudna gäster. Anmäl er före den 
25 oktober till Lennart Björkquist 
(lbj5912@gmail.com eller sms till 
070-332 31 29). Har du frågor - 
kontakta Lennart!

Tisdagen den 3 december 
Natur och kultur i Donaudeltat.
Thomas Johnsson berättar i ord 
och bild om livet i Donaudeltat, om 
människorna, om fåglarna och om 
växterna, samt ger en bild av landet 
Rumänien.
Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar:  Thomas Johnsson
                           070-331 61 26

Nr 2019:3. Årgång 50.
Ansvarig utgivare: 
Tommy Nilsson
Lövgatan 3
281 38 Hässleholm
Mobil 072-388 51 50
tommy.nilsson51@telia.com

TrollsländorGBF 70 år

Pelikaner i Donaudeltat
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 §§§§  FöreningsInfo:

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

Floragruppen (inne)
Träffas i ”Spindeln” kl 18:30 vid föl-
jande tillfällen (torsdag): 10/10, 24/10, 
7/11, 21/11, 12/12 (julavslutning).
Förfrågningar: Johnny Nilsson
  076-886 76 57

DigitalFOTOgruppen
Träffas i Spindeln 7/10 och 11/11 
(måndagar) kl 18:30. Våra bilder, ny 
utrustning och olika dataprogram står 
på menyn.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
  070-331 61 26

   AKTIVITETER I 
   ”SPINDELN”
        Österåsgatan 11

        

Temakvällar:
Onsdagen den 16 oktober kl 18:30. 
Roland Kjellander presenterar fågel-
stationen på Haparanda Sandskär.

Onsdagen den 27 november  kl 18:30.
Arne Gustavsson tar oss med på en 
resa bakåt i tiden och presenterar 
GBF-aktiviteter från förr!

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

Häng gärna med i våra 
temagrupper! 

Fågelgruppen
Träffas i Spindeln 8/10, 29/10 och 
19/11 (tisdagar) kl 18:30. Vi lär oss 
mer om våra bevingade vänner; 
artbestämning, ekologi, resor etc
Förfrågningar: Håkan Winqvist
  072-579 48 66

 
Medlemsavgiften 
är 100:- för vuxna. Familj betalar 
100:- för medlem nr 1 och övriga 
tillkommande betalar 20:-. 
Den som är född 2002 eller senare 
räknas som ungdomsmedlem 2019 
och be talar 20:-. 

OBS! Vi har bytt bank till Sparbanken 
Skåne och gått över till bankgiro!

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: 1/10, 5/11 och 10/12 samt 
julbord i december.   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.!
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Hjälp till källargruppen!
Vi behöver hjälp med arbetet i 
vår källargrupp (utveckla verk-
samheten och hålla ordning i 
föreningslokalen, fixa fika etc).       
F n ingår Johnny & Lisbeth Nilsson 
och Björn Severson.
Hör av dig till...
  Johnny Nilsson
  076-886 76 57

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

Lennart Mattsson
Ansvarig för medlemsregistret

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

S k i m r a n d e  f j ä r i l ! När vi letade 
svamp i Hästvedatrakten (hemlig plats 
förstås!), observerade vi en vacker 
sälgskimmerfjäril på en komocka 
(2019-07-16).
                 Iréne & Roland Kjellander

M å n g a   s t o r k a r ! Har i vår 
setts på Hovdala slott (2 ex), vid 
Vankiva (bilden; 1 ex) och runt om  
storkplattformen i Vinslöv (1-3 ex).
    Ole Trygesson, Annette Andersson
                              och Johan Nilsson

Ringduva på Nationaldagen Vit stork i Vankiva    A. Andersson

Sälgskimmerfjäril        I Kjellander
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H o t a d  v ä x t ! Den hotade - röd-
listade - arten åkermadd, som jag har 
haft i min trädgård, har haft en mycket 
lyckad växtsäsong, rikligt med plantor 
på olika ställen i gräsmattan. På något 
ställe närmare en kvadratmeter. Att den 
har växt bra beror dels på vädret och 
dels på att jag vertikalskär, mossriver, 
gräsmattan om våren, samt att jag tar 
det lugnt med gräsklippningen. 
                              Ingvar Andersson

J ä t t e s v a m p  i  v ä g k a n t e n. 
När vi den 17/6 besökte bl a Häglinge, 
kom vi att köra förbi en rejält stor svamp 
i vägkanten strax norr om kyrkan. Det 
visade sig vara en jätteröksvamp 
(Langermannia gigantea) med en 
diameter på omkring 35 cm!
Nu är det inget mot det svenska 
rekordet som lyder på en diameter 
om 70 cm och en vikt om 14 kilo. I 
början har fruktkroppen ofta en enorm 
tillväxt; växer till med mer än 20 000 
celler per minut (!) och kan spränga 
sönder asfalt och stenläggningar.
Är i ett tidigt stadium en god matsvamp 
med en smak som påminner om 
kalvkotletter. Allt enligt Naturhistoriska 
Riksmuseet.
                 Jola & Thomas Johnsson

L y c k a d  h ä c k n i n g  i  w e b b  - 
h o l k e n ! Ett par talgoxar fick fram 
en kull om 8-10 ungar i den holk som 
GBF gav till Hässleholms kommun vid 
deras 100-årsjubiléum.
Det är cirka 1000 besökare som har 
tittat in i holken (via kommunens 
hemsida) vid nästan 1700 tillfällen (!).
                   G-B-redaktionen

N y  f ö r  G ö i n g e !  En medelhavstrut 
(en ung fågel; 1 K) sågs i Vankiva 
avfallsanläggning den 29 juli! Aldrig 
tidigare observerad i Göinge!
                             Tobias Lilja Nordin

Åkermadd        Foto: I Andersson
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Det är mycket riktigt invasion av migrerande individer! 
Tidigare i vår kom rapporter från Isreal och Libyen om 
miljoner och åter miljoner tistelfjärilar som sträckte 
norrut längs Medelhavets östra kant och dessa har 
nu nått Norden. I slutet av maj rapporterades en dag 
ca 6 000 insträckande över Östersjön från Gotland 
och sedan dess finns massor av rapporter på 
hundratals individer från lokaler i hela södra Sverige.
                                                      Pål Axel Olsson Hässleholm 2019-06-06

Invasion av
tistelfjärilar
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En fjärilssommar som heter 
duga...
Aldrig förr har jag haft så många 
fjärilar i trädgården som i år. Inte bara 
i fjärilsbusken, utan även under äppel-
träden och under plommonträden på 
de ruttnande, söta frukterna.
  Inge Hallabro

V a c k r a s t !  Makaonfjärilen   sågs 
06-06 i Wilhemstorp i Västra Torup. 
Två hagtornsfjärilar flög samma dag i 
trädgården.
                           Màrika Bernadt

Makaonfjäril            Foto: M Bernadt

S k i m r a n d e  f j ä r i l 2 ! En 
sälgskimmerfjäril sågs 07-27 inne 
i en jaktstuga i Björkeberga utanför 
Sösdala.
  Lars G Ruhr

I n v a s i o n.    Mängder med tistel-
fjärilar sågs 06-06 i vår trädgård på 
Diamantslingan i Tyringe. I början av 
dagen var där ca ett dussin. Senare 
gissade jag på 20-30. Som mest 
framåt kvällen tror jag där var minst 
40, kanske 50 individer!
  Sture Persson

Sälgskimmerfjäril   Foto: L G Ruhr

Tistelfjäril Foto: Arne Gustavsson

Fjärilar           Foto: Inge Hallabro
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 Rapporter från fältet:

Turkduvor i våra tätorter
Under perioden april - augusti har vi 
inventerat turkduvor i våra tätorter. 
Ett tack till GBF:s inventerare! Vi fick 
också ett fantastiskt gensvar från 
Norra Skånes läsare efter vårt upprop 
i tidningen (60 rapporter inkom!).
Turkduvor har observerats i Hässle-
holm, Stoby, Finja, Vinslöv/Vanne-
berga, Tyringe, Bjärnum, Vittsjö, Van-
kiva, Hästveda, Ballingslöv, Sösdala 
och Häglinge.
Mer information kommer i Natur i 
Göinge 2019 (utkommer i december).

Mindre hackspett
Fyra provrutor inventerades i vår 
kommun (alsumpskogen, Finja: 2-3 
revir, Åraslövs mosse: 1-2 revir, Norra 
Sandby och Tormestorp, ännu okänt 
antal revir).
I övrigt onbserverades arten under 
2019 på ytterligare 12 olika lokaler, 
bl a Mölleröds kungsgård, Vankiva, 
Vätteryd och Guldkusten.

Turkduva

Berguv
Inga observationer har inkommit från 
Hässleholms kommun.

                         Thomas Johnsson

Orkidéer på Åraslövs mosse
Inventeringen genomfördes i år den 
12 juni i mulet väder. Mycket vatten i 
kärret. Många blommor var avbetade 
av de dovhjortar som finns i området.
Vi noterade följande resultat:
Vaxnycklar 565 ex
Ängsnycklar 216 ex
Flugblomster   16 ex

Helhetsintrycket var att orkidéerna var 
en mindre andel av växterna i kärret 
i år. Antalet flugblomster betydligt 
färre än tidigare. Vi hittade även nya 
tuvor med loppstarr och såg både 
sotnätfjärilar och tistelfjärilar.

                         Eva & Ole Tryggeson

Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Flugblomster  Foto: O Tryggeson
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Holkinventering 2019
Galgbacken
Av 41 mesholkar hade det varit 
häckning i 36 st. En var nerfallen och 
2 st var tomma, 1 var försvunnen 
samt 1 innehöll ett bålgetingbo.
Häckningarna var som vanligt: 
Talgoxe, blåmes, sv flugsnappare 
och nötväcka.
Skolstigen - Kattamarken
Av 14 holkar hade det varit häckning i 
12 och 2 som var tomma.
Häckarna var: Talgoxe, blåmes, sv 
flugsnappare och nötväcka samt en 
trolig rödstjärt.
Guldkusten (starholkar + 2 st knip-
holkar)
Av 33 starholkar var det 4 st som var 
tomma. Av 3 st knipholkar hade det 
varit häckning i 2 . Den 3:e holken 
kom vi inte åt på grund av högt vat-
tenstånd.

Sammanfattning: Av 90 st inven-
terade holkar så var det bara 11 
holkar som blivit tomma. 10 st om 
man räknar bålgetingarna som 
”häckning”. Ett bra resultat!
Inventerare:  Thord Persson och 
   Anders Larsson

Rödstjärt, hane

Sällsynt i Vannaröd x 2
1.  S ä l l s y n t  n u m e r a !.   
En höhässja sattes 07-27 upp av 
Sune Sandén, efter det att Sune 
dessförinnan med lie slått örter och 
gräs i naturområdets sydöstra del. –  
Sune blev inspirerad av att en liknande 
hässja, enligt en artikel i Norra Skåne 
samma dag, hade skapats i Hovdalas 
slottspark. 
  G-B-redaktionen

2. N y h e t    i   S ö s d a l a.   Aldrig 
tidigare har höskallran rapporterats 
växa i Vannaröds Ängskrona. Men 
i slutet av juni upptäckte jag några 
blommande individer. 
  Sune Sandén

Höskallra Foto: Arne Gustavsson

Höhässja       Foto: A-M Lindquist
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Sverige nyttjar jordens resurser mer än de flesta andra 
länder...
Vi hör ibland folk som säger att det bl a är Kina, Indien och USA som måste 
skärpa sin resurs- och miljöpolitik innan lilla Sverige behöver göra något. 
Redan i början av april har vi i Sverige nyttjat vad vårt jordklot tål (se bild 
ovan), så även vi har en enorm utmaning framför oss!
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Knipor, teckning: Thomas Johnsson

ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Magle och Stoby våtmarker      

2019-09-15                                                                                                                                                                  
Ref: Thomas Johnsson, mobil: 070-331 61 26 eller e-post: thomas@clangula.se                                                                                     
Väder: Mulet med duggregn och kraftig vind från NV, ca14-15 grader C uppåt dagen.


Kommentarer: Efter en ”dipp” 2018 är vi nu åter tillbaka på en totalsiffra i september runt 
ca 3 000 individer. Var fanns de hundratals grågäss som setts i sjön tidigare under 
veckan? Flest individer vid sjöns läsidor. En trevlig mångfald av änder inom område 4! 
Observationer av havsörn (2 ex), forsärla (2 ex vid Tormestorpsån), kungsfiskare (2 ex), 
enkelbeckasin (2 ex), sparvhök (2 ex) och vildsvin i vassen vid Finjatornet.

Nästa andfågelräkning genomförs söndagen den 12 januari 2020 - Välkomna då!

Sida !  av !1 1

Finjasjön, 
delområde/
Fågelart

1 2 3 4 Summa Magle 
våtmark

Stoby 
våtmark

Total-
summa

Skäggdopping 3 14 5 18 40 40

Smådopping 0 1 1

Storskarv 112 2 258 372 11 383

Häger 3 1 5 9 5 1 15

Ägretthäger 1 4 5 5

Sångsvan 48 48 2 50

Knölsvan 11 10 52 73 7 80

Grågås 1 39 40 1 41

Snatterand 20 20 20

Stjärtand 51 51 51

Skedand 2 11 13 13

Bläsand 902 902 902

Gräsand 42 93 5 251 391 63 9 463

Kricka 17 6 23 16 39

Brunand 4 16 20 20

Vigg 11 11 11

Knipa 24 23 10 31 88 1 89

Sothöna 1 490 491 22 513

Rörhöna 0 1 1

SUMMA 201 151 32 2213 2597 113 27 2737

Inventerare       
(12 personer)

J Nilsson

B 

Severson

A 
Larsson

G Malm

A 
Gustavs
-son & K 
Larsson

L Nordin 

B Nordin 

B Ekberg     

O & E 
Tryggeson

T 
Johnsson

2018: 1 406

2017: 3 152

2016: 3 848
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Nästa Göinge-Biologen, nr 2019:4, utkommer i mitten av december månad!
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Biolitz 2019...

Vi var totalt 21 medlemmar ur GBF 
som samlades kl 8 vid Stoby våtmark 
lördagen den 24 augusti. Dimmorna 
skingrades efter någon timme och 
solen skapade en vacker sommardag.
Vi började med att vittja Pål Axel 
Olssons välfyllda insektfällor, innan 
våra olika grupper gav sig ut på ”art-
jakt” inom den östra delen av Läreda 
industriområde (inkl Stoby våtmark).
När vi vid 13-tiden inmundigat en 
välförtjänt lunch på italiensk pasta-
sallad, dressing och pain riche, 
summerade vi förmiddagens ”jakt”: 
Fågelgruppen hade hittat 41 arter, 
floragruppen omkring 170 arter och 
småkrypsgruppen hade funnit många, 
många arter. Ulf Arup prognostiserade 
cirka 70 arter lavar.
Först under eftermiddagen satte Ste-
fan Viktorsson ut sina ”fladdermus-
boxar” - vi ser med spänning fram 
emot resultatet! Det blev 7 olika arter!
Inom några veckor ligger alla obser-
vationer på Artportalen och efter ytter-
ligare några veckor hittar ni en rapport 
(pdf) på vår hemsida.

Stort tack till alla som deltog i 
lördagens arbete!

Följ gärna den intressanta hemsidan www.natursidan.se!

Till sist:
R e k o r d m å n g a. 573 + 23 klockgentianor räknade Eva och Ole Trygge-
son 08-06 ihop på mina  marker på Hofgården, norr on Skeingesjön. 140 ex 
observerades 2018 och 540 ex 2017.
      Jerker Thorvaldsson

Stoby våtmark & Läreda ind omr.

Floragruppen & kanaden. gullris


