
Sidan 1

Göinge-Biologen 2020:2

• 
• 

  Kommande program:
  I samverkan med Studiefrämjandet

Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

GöingeBiologen

          

Coronaviruset har påverkat vår verksamhet - och 
kommer även att göra så framledes...       
Styrelsen fattade tidigare beslut om att ställa in all verksamhet under 
april-maj - och har nu fattat beslut om att ställa in all verksamhet 
under juni-juli! Folkhälsomyndighetens rekommendationer har här 
varit styrande! De aktiviteter som vi ställt in kommer vi istället att 
genomföra senare (i höst eller till nästa år). 

Utvecklingen av smittspridningen får avgöra hur vi hanterar vår 
verksamhet under augusti-september. 
Naturen är dock alltid öppen för oss alla! Njut av sommaren!

I början av år 2020 spred sig ett coro-
navirus över hela världen.  www.gbfnatur.se

Nr
2020:2  
(årg 51)
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Lördagen den 19 september      
Fågelexkursion: Äspet. Samling 
vid Linnéskolans P-plats kl 8. Med-
tag fika. Åter i stan ca kl 13.
Förfrågningar:  Håkan Winqvist
                           072-579 48 66

Måndagen den 21 september
Naturvårdsarbete: Vannaröd.
Vi träffas kl 17:00 vid Linnéskolans 
P-plats. Ta med verktyg och fika.
Förfrågningar:  Arne Gustavsson
        0451-155 51

Göinge-Biologen 2020:2
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Tisdagen den 11 augusti
Skådarmorgon: Lunkeskog.
Vi träffas vid Lunkeskog mellan kl 
08 och 10 för att avnjuta morgonens 
fåglar. Medtag gärna fika! Undvik 
samåkning!
Förfrågningar:  Håkan Winqvist  
  072-579 48 66

Söndagen den 13 september
Andfågelräkning i bl a Finjasjön.
Vi träffas kl 09:00 vid P-plats Hovdala 
slott (OBS! Ny samlingsplats!). 
Förfrågningar: Thomas Johnsson 
  070-331 61 26

Tisdagen den 15 september      
Skådarmorgon: Slingra dig. Vi 
träffas vid Slinga dig mellan kl 8-10. 
Förfrågningar: Håkan Winqvist
  072-579 48 66

Nr 2020:2. Årgång 51.
Ansvarig utgivare: 
Tommy Nilsson
Lövgatan 3
281 38 Hässleholm
Mobil 072-388 51 50
tommy.nilsson51@telia.com

Trollsländor
Hörlinge ängar i maj månadÅraslövs mosse är orkidéernas paradis                         Vaxnycklar

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
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 §§§§  FöreningsInfo:

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

Floragruppen (ute)
Träffas vid ”Spindeln” kl 17:00 vid föl-
jande tillfällen (torsdagar): 13/8, 27/8, 
10/9 och 24/9.
Förfrågningar: Johnny Nilsson
  076-886 76 57

NaturFOTOgruppen
Träffas i Spindeln kl 18:30: 7/9.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Småkrypsgruppen
Vi träffas tisdagen den 17/8 kl 18:00 
utanför föreningslokalen ”Spindeln”. 
Program enligt senare direktiv!
Förfrågningar: Pål Axel Olsson
  070-351 23 70

   AKTIVITETER I 
   ”SPINDELN”
        Österåsgatan 11

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

Häng gärna med i våra 
temagrupper! 

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 följande 
tillfällen: 25/8, 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.!

Brandkronad kungsfågel vid 
Vankiva 2020-05-09
Foto: Pål Axel Olsson

Vit stork vid Vinslöv våren 2020
Foto: Johan Nilsson
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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

V a c k er t  v i l d b i. Observerade 
ett vackert sobersandbi i Vittsjö den 
9 maj.
                               Paul Henriksson

R ö d l i s t a d  v ä x t. Överblommad 
fågelarv observerades på järnvägs-
spåret vid Bergendahls Food i början 
av maj. En ettårig växt; 850 plantor.
                                 Ole Tryggeson

V a c k r a  p i g o r. Ett besök den 
25 april vid Guldkusten i södra delen 
av Finjasjön gav observationer av 
både nittonprickig nyckelpiga och 
fläckig vasspiga.
                                Pål Axel Olsson

Foto: Paul Henriksson

Foto: Ole TryggesonFoto: Pål Axel Olsson
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M e d i a -  N y t t. Igår (14 maj) påbörjade 
den svartvita flugsnapparen ett 
bobygge i webbholken. Idag är boet 
nästa färdigt. Kolla in länk från vår 
hemsida www.gbfnatur.se!
                 Arne Gustavsson

M o r g o n r o p. Ett göktytepar har 
tidiga morgnar ropat mot varandra 
nära där Åsvägen korsar Skolstigen 
i Röinge. Dom hördes första  gången 
den 29 april och sedan dagligen under 
tio dagar framåt.
          Anders Linus Larsson

S p e g e l k a m p   i   H i l l a r p. I 
en dryg månads tid har en sädesärla 
smutsat ner några av fönstrena på vårt 
hus, liksom  bilens backspeglar. Den 
har idogt flaxande försökt bekämpa 
sin egen spegelbild. Delvis har en 
av oss inomhus fönsterplacerad 
prydnadsuggla hjälpt till att hålla 
den borta från sin ”meningslösa” 
sysselsättning.
                                  Elsa Stenroth

T r å k i g   o b s.    När jag 02-01  
promenerade på Galgbacken (vid 
pistolskyttestugan), så korsade en 
spansk skogssnigel vägen. Det är 
väl lite väl tidigt på året, eller var det 
vår redan.              
  Roland Rönnefeldt 

R e k o r d m å n g a    s t ä n g l a r  f ö r  
b l o m m o r   har det i vår varit i en av 
de fyra plantorna  av backsippa, som i 
flera år funnits i den östra inhägnaden 
i Linnéängen –  22 stycken! 
  Arne Gustavsson

K u n g s ä n g s l i l j a.    Ett ”vild-
växande” ex hade jag i början av maj 
nöjet att få syn på vid en promenad i 
hembygdsparken i Hässleholm.
             Lissie Vannerberg

Skog- och jordbruksmarker är de två 
landskapastyper där flest rödlistade 
arter förekommer. Avverkning och 
igenväxning är de två faktorer som 
påverkar flest arter.
Antalet arter har ökat med 473 arter i 
jämförelse med 2015. Tillkommande 
arter är t ex igelkott, skogshare, björk-
trast, kråka, skrattmås och lake.

GBF värnar den biologiska 
mångfalden!

Rödlistan 2020
I Sverige har ca 60 000 arter på-
träffats, varav 24 100 bedömts 
i denna lista. 4 746 arter är 
rödlistade, varav 2 249 är hotade!

Foto: Arne Gustavsson
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Rapporter från fältet

Holkkontroller från 2019
Vannaröds Ängskrona: Den 20 
mars kl 10:30-11:30 gjorde vi i skönt, 
ca 8 grader varmt väder, en koll av 
innehållet i de 12 fågelholkarna:
3 holkar hade använts av den 
svartvita flugsnapparen, 3 av 
talgoxen, 3 av blåmesen. Övriga 
3 holkar saknade borester, kanske 
för att större hackspetten behagat 
förstora ingångshålen.
      Arne Gustavsson & Sune Sandén

Guldkusten vid södra Finjasjön:
Av 35 st starholkar var det häckning 
av stare i 23. Pilfinken hade intagit
en och i en var det getingbo, troligen 
bålgeting. 10 holkar var alltså tomma. 
Av 2 st kontrollerade knipholkar hade 
det varit häckning i en.
Häckningsresultatet för 2019 var 
något sämre än 2018. Varför har vi 
ingen aning om, kanske den varma 
sommaren är orsaken.
    Thord Persson & Anders L Larsson

Galgbacken vid vattentornet:
Vi har tömt och rensat 42 GBF-holkar 
inom området med följande resultat:
Talgoxe   14
Blåmes   11
Nötväcka  2
SV flugsnappare 2
Rödstjärt  2
Skafferi med frön 1
Tom holk  10
Summa   42
    Thord Persson & Anders L Larsson Sune Sandén  Foto: A Gustavsson

Skolstigen - Kattamarken:
Sexton holkar rensades och med 
följande resultat:
Talgoxe   5
Blåmes   4
Rödstjärt  2
SV flugsnappare 2
Stare   1
Kaja   1 (uggleholk)
Tom   1
Summa   16
    Thord Persson & Anders L Larsson

Ett STORT TACK till Sune Sandén 
för fagning i april av Vannaröds ängs-
krona — Skolklasserna kunde som 
tidigare år inte hjälpa till på grund av 
coranapandemin!
               Styrelsen
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Upprop!!

Rapportera alla observationer i Hässleholms kommun till...
Thomas Johnsson, thomas@clangula.se eller 070-331 61 26!
Alternativt till Artportalen (https://www.artportalen.se).

Rapportera...
alla observationer av trana, berguv och
nya häcklokaler för backsvala i förhål-
lande till inventeringen 2016 (se NiG 
2016)!

Sveriges insekter
33 000 olika arter - så många olika insektsarter finns det troligen i Sverige. 
Av dessa är 28 000 redan dokumenterade och 5 000 beräknas återstå att 
upptäcka.
De svenska forskarna som ligger bakom räkningen har använt tre oberoende 
metoder för att få fram antalet och därefter dragit slutsatsen att ungefär 5 000 
arter återstår att upptäcka.
– Sveriges insektsfauna anses vara världens mest utforskade, med sina cirka 
28 000 dokumenterade arter efter ett arbete som började redan på Carl von 
Linnés tid, skriver Naturhistoriska Riksmuseet i ett pressmeddelande.
Bland arterna är det steklarna som är talrikast. En tredjedel, 11 100 stycken, 
av Sveriges alla insektsarter är steklar (bin, myror etc). Men de är tätt 
följda av tvåvingarna (myggor, flugor etc) med 10 300 arter. Det är också 
tvåvingarna som är överlägset vanligast när man ser till antalet individer. Av 
alla Sveriges insekter är ungefär 75 procent av dem tvåvingar. Steklarna utgör 
bara 15 procent.
Andra vanliga grupper är skalbaggar med 5 000 arter, fjärilar med 3 200 arter 
och insekter utan puppstadium (löss, gräshoppor, tvestjärtar etc) med 3 300 
arter.
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läser, är en fantastisk utbildning som jag 
vet att jag kommer att ha stor nytta av i 
mitt uppdrag som ledamot i styrelsen. 

Jag tackar för förtroendet och 
hoppas på att få en bra överblick av 
Hässleholm och dess behov, samtidigt 
som jag ser fram emot att ta del av 
den kunskap föreningen besitter.

Väl mött!

// Jennie Ahlqvist

jennie.ringdahl@hotmil.com

Jennie Ahlqvist

  Presentation av nya styrelse-  
  ledamöter...

* Jennie Ahlqvist

Hej alla GBF:are!

Jag heter Jennie Ahlqvist och i år fick 
jag förtroendet att bli invald i styrelsen. 

Jag skriver här några rader, så 
att ni får en inblick i vem jag är.
Jag är gift med Marcus och vi har 
en 8-årig dotter som heter Juni. 
Nyfikenhet, mötet med människor 
och utmaningen med att bo i andra 
kulturer har gjort att vi bott utomlands 
i många år. Och efter att senast ha 
bott i Algeriet, har vi nu hamnat i 
Skyrup - med Hovdala in på knuten.

Vid vår hemkomst ville vi båda göra 
något nytt. Marcus hoppade på 
biologiutbildningen och lockade med 
mig på flora- och faunakursen. Jag 
var fast och valde att satsa på att bli 
landskapsvetare istället för att jobba 
som fotograf, som jag tidigare gjort.

Vi är ofta ute och upptäcker nya ställen 
i naturen med kamera, kikare eller 
svampkorgen, alla med sina egna 
mål med rundan. Marcus undersöker 
gärna svampar eller lav, jag spanar 
efter fåglar eller kulturminnen medan 
Juni skuttar omkring och leker varg.
Hästryggen sitter jag gärna på 
när tillfälle ges eller gräver jag i 
trädgården men just nu prioritera 
jag läxor eftersom jag utbildar mig.

Landskapsvetarprogrammet, som jag 
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* Björn Ekberg

Hej, jag heter Björn Ekberg och är 
född och uppvuxen i Ballingslöv men 
bor sedan 1973 i Tyringe, då jag och 
Gull-Britt flyttade dit - och har sedan 
dess varit Tyringe trogna.

Efter avslutad skolgång på Parkskolan 
i Hässleholm, började jag arbeta på 
Skandinaviska Verktygsaktiebolaget 
(SVA) i Tyringe och med skärande 
verktyg som specialitet. Jag gjorde 
min militärtjänst på P2 i Hässleholm 
som underbefäl 1970-71. Jag av-
slutade min yrkeskarriär med arbete 
några år i Södertälje, på ett företag 
som hetere Mikroverktyg - även det i 
verktygsbranschen. Under 10-15 års 
period drev jag även företaget Ekbergs 
Antik, som i huvudsak sysslade med 
att renovera antika möbler.

Jag har varit engagerad i föreningslivet 
i många år, bl a Hässleholms 
Skyttegille, P2 Sportskytteklubb, 

Tyringe Skyttegille och har även 
varit ungdomsledare i Tyringe IF. 
Fotografering har alltid varit ett 
intresse, som jag sysslat med till och 
från. Var medlem i Tyringe Fotoklubb 
på 1970-talet. När jag gick i pension 
bestämde jag mig för att ta upp den 
gamla hobbyn att fotografera igen, 
och införskaffade mig en ny utrustning 
lämplig för fågel- och djurfotografering. 
- och på den vägen är det.

Jag gick med i GBF 2018, så jag 
tillhör nybörjarna inom föreningen 
men jag har alltid varit intresserad 
av fåglar och djur. Mina kunskaper är 
begränsade men som i alla föreningar 
är det ju meningen att man ska 
lära av varandra, så jag hoppas att 
även jag har något att tillföra GBF:s 
verksamhet.

// Björn Ekberg

bjorn-ekberg@telia.com

Björn Ekberg                                           Sävsparv       Foto: B Ekberg
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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
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Nationella våtmarksinventeringen

Finjasjön, Magle och Stoby våtmarker ingår även i den nationella våtmarksinventeringen, 
där vi förutom ”andfåglar” även räknar rovfåglar, vadare, måsfåglar och våtmarksanknutna 
tättingar.


Kommentarer: Skrattmåsar häckar sannolikt på Lillön och vid Magle och Stoby 
våtmarker. Den gångna vinter har varit extremt mild.


Bilder från Stoby våtmark: Druvfläder, skrattmåsar, sångsvan och nässelfjäril.           Foto: Iréne Kjellander 
Nästa andfågelräkning genomförs söndagen den 13 september! Välkomna då!

Sida !  av !2 2

Finjasjön, 
delområde/
Fågelart

1 2 3 4 Summa Magle 
våtmark

Stoby 
våtmark

Total-
summa

Gråtrut 1 2 3 7 10

Skrattmås 16 190 2 120 328 259 40 627

Fiskmås 3 3 3

Fisktärna 2 2 2

Silvertärna 1 1 1

Svarttärna 1 1 1

Drillsnäppa 2 1 2 1 6 6

Tofsvipa 4 4 4

M strandpipare 1 1 1

Strandskata 1 1 1

Trana 1 3 4 4

Brun kärrhök 1 2 3 1 4

Lärkfalk 1 2 2 3

Näktergal 2 2 2

Sävsångare 2 2 2

Rörsångare 2 2 2

Gulärla 1 1 1

Sävsparv 1 1 6 8 1 9

Kungsfiskare 1 1 2 2

SUMMA 21 196 6 152 374 261 47 685

3
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Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB 2020 
Nästa Göinge-Biologen, nr 2020:3, utkommer i mitten av september månad!

Sidan 12

Ekodukten öster om Vanneberga invigdes i april månad och ska 
underlätta för djuren att passera riksväg 21, som har försetts med
viltstängsel på en lång sträcka. Vi hoppas att detta ska fungera!

Nyhet!

Vita storkar har under våren observerats på fälten runt
samhället Vinslöv.                          Foto: Johan Nilsson

Misströsta inte - så småningom kommer coronapandemin att ge med sig 
- och vi kan återigen ta upp vår omfattande verksamhet!


