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Coronaviruset fortsätter tyvärr att påverka oss...       

GBF deltar i HIBAB:s och länsstyrel-
sens pressträff om nytt naturreservat.  www.gbfnatur.se

Till följd av den kraftiga smitt-
spridningen under november-
december har styrelsen fattat 
beslut om att ställa in all 
verksamhet - och samtidigt 
avvakta planeringen av 
verksamheten januari-febru-
ari. 
Håll koll på vår hemsida och 
vår Facebook-grupp, när 
det gäller ev program under 

denna tid!  Håll ut & håll avstånd!

Naturreservat Hovdala är på 
gång!
I oktober presenterade länsstyrelsen 
och HIBAB ett förslag på ett ca 380 
ha stort naturreservat på Hovdala (tre 
olika delar). GBF deltog i pressträffen 
och var nöjda med det vi hörde!
Sannolikt tar det 1-2 år innan det ev 
blir verklighet!

• 2020-10-09

Nr
2020:4 
(årg 51)



Sidan 2

Årsmötet i februari?
P g a smittspridningen av corona-
viruset kan vi tvingas att flytta fram 
årsmötet till senare i vår - och därmed 
bryter vi mot vår stadga. Men ibland 
har ”nöden ingen lag”!

R a r t  b e s ö k. Berglärkan sågs 
i en villträdgård i östra Osby vid 12- 
tiden den 27 oktober.
        Lars-Göran Johansson

Tack till Ebbe Bjärlestam!
Ebbe har skänkt ett antal fågelholkar 
att sätta upp - med stöd av Ole Tryg-
geson - längs med Belevägen i norra 
delen av Hässleholm.

Kolla webb-holken - Se länk på vår 
hemsida, www.gbfnatur.se! 
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GBF är numera 
fadder till två 
skånska storkar 
(nr 204 & nr 1447).

Nr 2020:4. 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

OBS! 
Med tanke på den osäkra 

framtiden  har vi inte planerat 
in någon verksamhet under 

januari-februari.
Håll koll på vår hemsida eller vår 
Facebookgrupp för mer löpande 

information om vår framtida 
verksamhet!

Programkommittén 
har beredskap att med kort 

varsel planera in verksamhet så 
fort det är lämpligt!

Hovdalafälten i vinterskrud

Vi beklagar inställda 
arrangemang...

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

Observationerna av örnvråk & 
dvärgsumphöna (Tobias och Bengt 
Nordin), liksom observationen av 
tundrasvan (Thomas Johnsson) har 
inte godkänts av Rapportkommitten.

Koll på fyra flyttande storkar
Tack vare medel från Lunds Djur-
skyddsfond försågs fyra storkungar 
med GPS-sändare 2020.
En av dem är nu i Sudan, en är i 
Senegal och två har tyvärr ganska 
tidigt under flyttningen flugit ihjäl 
sig mot kraftledningar i Frankrike 
respektive Spanien.

Nu kanske vi kan gissa varför M225 inte hördes av på flera dagar.  
Storken har flugit söderut över öde ökenområden med dålig (eller ingen) 
mobiltäckning. Från Marocko har den korsat det västligaste området av Algeriet och 
även varit en liten bit inne i Västsahara och är den 1 oktober i södra delen av 
Mauretanien ca 15 mil från gränsen till Senegal. Den närmar sig alltså lite grönare 
trakter, som förhoppningsvis innebär bättre födotillgång för storkar. 

Rapportera gärna dina 
observationer till 

Artportalen!

Gå in på följande länk:
https://www.artportalen.se

och rapportera dina observationer av 
växter och djur. För närvarande finns 
här cirka 80 miljoner observationer 
som du kan söka bland - fantastiskt 

intressant!
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I en förening måste man hjälpas åt för 
att tillsammans sköta föreningen — 
därför nedanstående förfrågning:

..inför verksamhetsåret 2021 
har vi behov av en kassör som 
sköter vår föreningsekonomi!
Lennart Mattsson, vår nuvarande 
kassör, hjälper till hela första året!

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

Uvsläpp för andra året i rad...
I början av september släppte Bo 
Sjögren, liksom i fjor, två präktiga 
ungar av berguv. De ringmärktes och 
släpptes därefter ut i friheten. Ett 30-
tal åskådare önskade dem lycka till!
  Thomas Johnsson

Boken ”Rödlistan” finns att låna i vår 
lokal ”Spindeln”.

GBF deltog i Lillasjödagen den 
17 september. Iréne & Roland Kjel-
lander, som representerade GBF, 
talade om allemansrätten, fåglar 
och holkar för Hästvedas mellan- 
och högstadieelever. Ett lyckat och 
omtyckt arrangemang!

Unge av berguv ringmärks

Roland Kjellander

O
B

S!
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Holkkontroll 2020-11-05
I Vannaröds Ängskrona  gjordes kl 
10:00-11:00 i mulet skönt, ca 9 grader 
varmt, väder en koll av innehållet i de 12 
fågelholkarna. 4 holkar hade använts 
av den svartvita flugsnapparen, 5 
av talgoxen, 2 av blåmesen. I holken 
utan borester flög till vår häpnad en 
mes ut ur holkhålet. I en av holkarna 
hade fladdermöss lämnat ifrån sig 
mycket spillning ovanpå en talgoxes 
bobale. 
     Arne Gustavsson & Sune Sandén 

G r ö n r ö t t. En gröngöling besökte 
26 oktober vår gräsmatta i Ekedal i 
Hässleholm. Den ägnade sig då åt att 
på gräsmattan äta nerfallna rönnbär.
  Ebbe Bjärlestam

Slåtter i Vannaröds Ängskrona
2020-07-28

Mellan kl 9 och 12 använde Ingvar 
Andersson, Arne Gustavsson, Kjell 
Persson och Sune Sandén  sina 
liar för att slå delar av växtligheten i 
Vannaröds Ängskrona. En till en början 
lite mulen himmel klarnade efterhand 
upp till att ge solskensväder med 
något över 20 graders temperatur. 
Gröngölingen hördes då och då ropa 
i omgivningen.

Höet kommer att få ligga några dagar 
för att torka upp, för att därefter 
transporteras bort. Vi kunde njuta av 
framför allt många små blåklockor, 
ängs- och skogskovaller och 
några lundkovallar (”den svenske 
soldaten”) samt talrika överblommade 
höskallror. Ängsväddarna var 
fortfarande i knopp. Ingen fjäril visade 
sig dessvärre. Vi kunde också glädja 
oss av besök av två ängsentusiaster 
från sydligare delar av Skåne. Allan 
Gunnarsson och Bo Nilsson var där 
för att få inspiration till att anlägga 
en blomsteräng i Maglasäte i Höörs 
kommun. 
  Arne Gustavsson

Holkrensning  Foto: A Gustavsson

Slåtter        Foto: A Gustavsson

Gröngöling på marken
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Rapporter från fältet

Nu är det riktigt, riktigt illa!

WWF släpper med jämna mellanrum 
en genomgång av hur det går för 
planetens vilda ryggradsdjur. I vår 
kom den senaste rapporten som visar 
att ryggradsdjur – som däggdjur, 
fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – i 
genomsnitt minskat med 68 procent 
(!) mellan 1970 och 2016. Och det 
är huvudsakligen vi människor som 
ligger bakom minskningen!

Holkar väster om Bokebergs-
gården
Kl 10:00-10:25 den 14 oktober i bra 
och lugnt väder och ca 10 plusgrader 
kollade Ingvar Andersson och Arne 
Gustavsson de holkar, som våren 
2017 hängts upp i parkområdet väster 
om Bokebergsgården i Hässleholm.
Resultatet: 
17:1 Talgoxe & SV flugsnappare
17:2 Blåmes (två döda ungar)
17:3 Tom
17:4 Talgoxe & bålgeting
17:5 Talgoxe (två döda ungar)
17:6 Rödstjärt (två okläckta ägg)
  Arne Gustavsson

Vart tog insekterna vägen?

Nu är vi ovanligt gnälliga; ja, jag vet - 
men det är inte bara våra ryggradsdjur 
som har problem på vårt jordklot:

Larm efter larm vittnar om den 
allvarliga situationen för jordens 
insekter. En ny studie från 2020 visar 
att landlevande insekter minskat 
med 25 procent på 30 år. Det är en 
alarmerande siffra.

Dagens intensiva jordbruk, kemiska 
bekämpningsmedel, konstgödsel, 
sjukdomar, invasiva arter och kli-
matförändringar har försvårat livet 
för många arter. Som tur är finns det 
något vi alla kan göra för att vända den 
negativa trenden: Byt till ekologiskt 
när du handlar.
       Naturskyddsföreningen i Sverige

Var tredje tugga du tar är 
beroende av en pollinerande 
insekt!
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Digitala besök i kommunens webb-holk sommaren 2020
Nyheten om den svartvite flugsnapparens häckning i holken, som publice-
rades den 26 maj, har haft drygt 2.000 besök i sommar. De flesta dagar har 
det varit ca 20 besök, men det finns några toppar. Flest besök var det 8 juni 
med 137 besök den dagen (!).

Magnus Lindstrand, webbansvarig, Hässleholms kommun

Inventeringsarter 2021
Under 2021 vill Skånes Ornitologiska 
Förening att vi ska inventera två 
fågelarter, nämligen...
* Storspov och
* Skäggdopping

Liksom tidigare år gör vi ett upprop i 
tidningen Norra Skåne, samtidigt som 
vi skickar inventerare till redan kända 
lokaler.
  Thomas Johnsson

Holkar vid Vinslövssjön
Den 5 oktober kollade Ingvar Anders-
son och Arne Gustavsson holkarna 
runt Vinslövssjön. Resultat:
Talgoxe   7 par
Blåmes   9 par
SV flugsnappare 2 par
Nötväcka  1 par
Rödstjärt  1 par
Kaja   1 par
Kaja i knipholk  2 par
(hittade en död ekorre i knipholken)

Skäggdopping    Storspov
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GBF En VISION 2020

Hovdalaområdet 
Hovdala slott - kommunens främsta sevärdhet med fler än 100 000 

besökare per år. Inom området utvecklas kultur, natur och 
friluftsliv. 

Vi hoppas på ett naturforum som beskriver kommunens fina 
natur, skapandet av ett naturreservat (tre delar), skapandet av 

våtmarker på fälten och ett biparadis med tillhörande 
floraäng samt införandet av häckande vit stork. 

Göingebygdens Biologiska Förening
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Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB 2020 
Nästa Göinge-Biologen, nr 2021:1, utkommer i mars månad!
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Misströsta inte — så småningom kommer coronapandemin att ge med 
sig — och vi kan återigen ta upp vår omfattande verksamhet!


