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Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening
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Biologen

          
Söndagen den 12 januari       
Andfågelräkning - den 226:e i 
GBF:s regi. Vi samlas kl 09.00 i fö-
reningslokalen ”Spindeln”. 
Förfrågningar: Thomas Johnsson
   070-331 61 26

Tisdagen den 21 januari
Paradisfåglar på Nya Guinea. 

GBF deltar i ett ”uvsläpp” i början av 
september med Bo Sjögren.

Hans Cronert från Kristianstad be-
rättar och visar spännande bilder 
från en resa till ”kannibalernas ö”.

Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
  070-331 61 26

Lupiner

Nr
2019:4  
(årg 50)

Paradisfågel
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Söndagen den 15 mars       
Andfågelräkning - den 227:e i 
GBF:s regi. Vi samlas kl 09.00 i fö-
reningslokalen ”Spindeln”. 
Förfrågningar: Thomas Johnsson
   070-331 61 26

Onsdagen den 18 mars       
Invasiva växt- och djurarter. Nils 
Carlsson från länsstyrelsen berättar 
om problemen och hur man för-
söker hitta lösningar på dessa all-
varliga problem.
Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar:  Thomas Johnsson
                           070-331 61 26

Måndagen den 27 april
Möt våren vid Mölleröds kungs-
gård.
Besök vid Våtmark Mölleröd och 
bland gammelekar. Tipsrunda & 
korvgrillning. En holk utlottas!
Förfrågningar:       Johnny Nilsson

Göinge-Biologen 2019:4

Göinge
Biologen

Söndagen den 2 februari 
Exkursion till Skälderviken.
Vi far västerut för att skåda fåglar vid 
Rönnen, Sandön m fl lokaler. Örnar 
och havsfåglar står på önskelistan. 
Samling vid Linnéskolans P-plats 
invid N Kringelvägen kl 09:00. Vi åker 
i egna bilar, medtag fika och varma 
kläder. Beräknad hemkomst ca kl 14.
Förfrågningar:  Anders Larsson  
  070-319 23 57

Onsdagen den 26 februari 
Årsmöte & Natur i Gambia.
Efter årsmötesförhandlingarna 
tar Mikael Arinder oss med till 
Gambias rika och spännande natur. 
Läredaskolan, kl 19:00. 
Förfrågningar: Tommy Nilsson 
  072-388 51 50

Nr 2019:4. Årgång 50.
Ansvarig utgivare: 
Tommy Nilsson
Lövgatan 3
281 38 Hässleholm
Mobil 072-388 51 50
tommy.nilsson51@telia.com

Trollsländor

Mölleröds kungsgård

Papegoja på 
Papua, Indo-
nesien
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 §§§§  FöreningsInfo:

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

Floragruppen (inne)
Träffas i ”Spindeln” kl 18:30 vid föl-
jande tillfällen (torsdag): 16/1, 30/1, 
13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 9/4 och 23/4.
Förfrågningar: Johnny Nilsson
  076-886 76 57

DigitalFOTOgruppen
Träffas i Spindeln 27/1, 9/3 och 30/3 
(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 5 februari kl 18:30. 
Crister Albinsson berättar om Ölands 
spännande flora.

Onsdagen den 4 mars kl 18:30.
Thomas Johnsson visar kommunens 
”smultronställen” från ovan - och 
ställer frågan: ”Var är vi?”

Onsdagen den 22 april kl 18:30.
Emma Rehnström föreläsaer på 
temat ”Skånes geologi”

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 14/1, 11/2 och 
10/3 (tisdagar) kl 18:30. Vi lär oss 
mer om våra bevingade vänner; 
artbestämning, ekologi, resor etc
Förfrågningar: Håkan Winqvist
  072-579 48 66

Under Sportlovet vecka 8 ordnar GBF 
aktiviteter för barn och ungdomar.

 
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:-. 
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: 28/1, 17/3, 5/5, 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.!
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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 med-
dela 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

Årets BIOBLTZ...
genomfördes inom Läreda industri-
område i Hässleholm (inkl Stoby våt-
mark) och resulterade i 525 olika 
växt- och djurarter.
Se rapport och artlista på vår nya 
hemsida www.gbfnatur.se under ”In-
venteringar”.

Uvsläppet i september
I början av september släppte berg-
uvprojektet med Bo Sjögren i spetsen 
två årsungar (en hane och en hona)
norr om Finja. Ett 30-tal GBF:are deltog 
i det spännande arrangemanget.
Vi önskar ungarna lycka och välgång!

GBF har en ny hemsida!
Saknar du något på vår hemsida eller 
tycker att något blivit galet - Hör i så 
fall av dig till Thomas Johnsson på 
thomas@clangula.se / 070-331 61 26!

För aktuella bilder och rapporter 
hänvisar vi till vår Facebookgrupp!

Läreda industriområde
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I m p o n e r a n d e.   På förmiddagen 
08-04 höll åtta (8) rödglador till på en 
ganska  nyslagen åker intill mitt hus 
i Vannaröd i Sösdala. De varierade 
med att vara på marken och i luften.
                     John-Inge Hermansson

M y t i s k  f å g e l  f r å n  n o r r.
Häromdagen hade jag lyckan att få 
se några av tallbitarna vid Skyrup, 
nära Finjasjön. Invasionen av denna 
smått mytiska fågel har nu även nått 
Skåne. Troligen kommer de flesta 
från taigan i Sibirien. Varför? Ingen 
vet säkert men kanske p g a födobrist 
i den normala biotopen. Här kalasar 
dom på rönnbär. 
                                Anders Larsson

Fågeln observerades även av Håkan 
Winqvist, Sture Persson och Björn 
Ekberg.

S t o r b r a n d e n  i  a p r i l.
Vid den stora skogsbranden nordväst 
om Åbuamossen i slutet av april 
observerades en tjäderhöna i den 
avbrända skogen. Hon var totalt 
orädd och uppträdde som hon var 
”traumatiserad” av själva branden?
                                 Thomas SchIff

Tallbit i en rönn            Foto: Håkan Winqvist
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Rapporter från fältet

HOLK-
inven-
tering

Foto: Arne Gustavsson

Knipholkar vid Lillasjön, Hästveda:
Uppsatta 2017; häckning i 3 av 4.

Knipholk vid Mölleröds kungsgård:
Enda holken bebodd av bålgetingar!

Knipholkar vid Slingra dig, Almaån:
Häckning i en och två holkar med 
bålgetingar.

Knipholkar vid Skyrup:
Häckning i 1 av 2. Äldre holkar måste 
bytas ut!

Holk vid Guldkusten:
Ingen häckning!

Ingvar Andersson och Roland Kjel-
lander

Holkar kring Vinslövssjön

Knipholkar: Möjlig häckning av 
kattuggla och en tom holk.

Fladdermusholkar: Möjligt nyttjande 
av båda två holkarna.

Småfågelholkar runt sjön, uppsatta 
2016-2019 (25 st):
Talgoxe: 6 par
Blåmes: 5 par
Nötväcka: 1 par
Svartvit flugsnappare: 5 par
Tom eller förstörd holk: 8 st
I några holkar häckade först talgoxe 
och därefter svartvit flugsnappare. I 
en av holkarna hittades en död större 
hackspett - och det är sannolikt den 
sistnämnda arten som hackat upp 
holkarna! Den tar nämligen gärna 
småfågelungar.

------

Mulmholkarna (för insekter) vid 
Mölleröds kungsgård:
Vi fylld på ca 20 cm lövförna i holkar-
na, då innehållet ”satt sig” under året.

Småfågelholkar vid Bokebergs-
gården (uppsatta 2017; 6 st):
Talgoxe/mes: 4 par
Blåmes: 1 par
Svartvit flugsnappare: 2 par
En holk med bo av talgoxe och sedan 
svartvit flugsnappare!

Ingvar Andersson och Arne Gustavs-
son.

Berguv i Skåne
15 revir, varav 12 par häckade (ingen 
i vår kommun). Alla bon i bergbrott.
        Skånes Ornitologiska Förening
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S e n a  f j ä r i l a r  b j ö d s  p å
”f r u k t k o r g”! 
Amiral, påfågelöga och citronfjäril 
flög långt in i oktober vid Hissmossa - 
och lät sig väl smaka av utlagd frukt.
       Màrika Bernadt

Fågelarter att inventera i 
Skåne 2020:
* Småtärna (gäller inte oss)
* Trana Här ska vi vara med: 
Rapportera alla spontana 
observationer i Hässleholms 
kommun till...
Thomas Johnsson, thomas@
clangula.se eller 070-331 61 26!

Speciellt intresserad av fåglar?
Då rekommenderar vi ett 
medlemsskap i Skånes 
Ornitologiska Förening (SkOF) 
med en årsavgift om 225 kr (90 kr 
för ungdom upp till 25 år).
Man får bl a en trevlig tidskrift 
med namnet ”Anser”!

Upprop!!

Jakttidsberedningen 2020-2026
Man avser att göra följande föränd-
ringar:
* Jakttid för änder och morkulla (!)
förlängs t o m januari
* Jakt införs på enkelbeckasin, 
snatterand, ekorre och hermelin
* Fortsatt jakt på björktrast
Inga goda nyheter för oss inom natur-
vården!!
* Jakten slopas för gråtrut och ejder, 
vilket är bra!

S e n  s å n g a r e. Den 9 november 
observerade jag en ensam gran-
sångare vid vår fågelmatning!
                                Håkan Winqvist

Rapportera alla tranor nu i vår!

Småkrypsgruppen vid Hovdala
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Sidan 8 Grafisk profil: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB 2019 
Nästa Göinge-Biologen, nr 2020:1, utkommer i mitten av april månad!
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Vi har redan nu en Facebookgrupp ”GBF familjegrupp”!

GBF:s familjegrupp Nytt!

Under våren 2020 startar GBF en ny grupp, Familjegruppen. Tanken är 
att väcka nyfikenhet för naturen hos barn & ungdomar och vara en inkörsport 
till en utvecklande och stimulerande fritid. Allt sker i en grupp för hela familjen, 
där vi lär av varandra. Ibland räknar vi med att få besök från någon GBF:are, 
som har stora kunskaper inom ett specifikt ämne.

Grunden för gruppen blir lärande om biologi, biologisk mångfald och ekologi. 
Vi gör detta genom vandringar och friluftsliv - och just friluftslivet kommer att 
spela en stor roll när vi tränar samarbete och får ny självkännedom. På köpet 
lär vi känna varandra över generationsgränserna.

GBF tror det är viktigt med vuxna som engagerar sig och visar på det som 
finns i naturen. Den uppväxande generationen får då en vilja att ta ansvar och 
engagera sig för naturen senare i livet.

På programmet står bl a holkspikning, vandringar, övernattning i vindskydd 
och kanotpaddling. Vi ska helt enkelt lära oss att trivas i naturen!

Uppstart
Vi träffas söndagen den 9 februari kl 14:00 i vår föreningslokal ”Spindeln”        
(i källaren till Österåsgaran 11 i Hässleholm) och drar upp riktlinjerna för vår 
verksamhet från vintersportlovet och fram till försommaren. 
Anmäl er senast den 2/2 till Lars Persson på lars.persson@naturaktiviteter.net 

Varmt välkomna!
      Lars Persson                


