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Coronaviruset fortsätter tyvärr att spridas...       

Ny fågelart - Svarthalsad trast - från 
Sibirien observerad i Hässleholm.  www.gbfnatur.se

Trots att vi nu går in på det 
andra året med spridning av 
coronaviruset, ser vi ännu 
inget slut på de åtgärder som 
ska minska smittspridningen!  

F o l k h ä l s o m y n d i g h e t e n 
menar att nuvarande rest-
riktioner - bl a ”8-personers-
regeln” - ev kommer att vara 
kvar fram till sommaren 

och att vaccinleveranserna kommer 
senare än planerat. En del av våra 
ledare vill inte - av förståeliga skäl - 
ansvara för några arrangemang förrän 
de blivit vaccinerade.

På sidan 2 anger vi förslag till några 
arrangemang som ev kan bli av om 
smittläget förbättras. Kolla också vår 
hemsida www.gbfnatur.se!    
                 Håll ut & håll avstånd!

Nr
2021:1 
(årg 52)

• Januari 2021     Foto: Iréne Kjellander
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Tisdag 27 april (Årsmötet)
Läredaskolans aula i Hässleholm kl 
19:00. Ole Tryggeson kommer att 
berätta om ”Orkidéer - från några 
utflykter i Europa”. Ingen fika!
Vet mer: Leif Nordin
  070-553 31 37

Söndag 2 maj
Fågelskådningens Dag och 
andfågelräkning. Samlingsplats:
Hovdala slott, Stora P-platsen.
Samling för vandring och and-
fågelräkning: Kl 07:00 resp 09:00.
Vet mer:  Leif Nordin
  070-553 31 37

Tisdag 18 maj
Skådarmorgon vid ”Slingra dig” kl 
08-10:00. Medtag gärna fika!
Vet mer: Thomas Johnsson
  070-331 61 26
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Göinge
Biologen

Nr 2021:1. Årgång 52.
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 

mars-april.
Håll koll på vår hemsida eller vår 
Facebookgrupp för mer löpande 

information om vår framtida 
verksamhet!

Vi beklagar inställda 
arrangemang...

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

Hovdalafälten när våren knackar på

Lördag 12 juni 
(reservdag: 13 juni)
Bioblitz vid Mölleröds kungsgård - 
se mer info på sidan 12!

Lördag 3 juli
Humle- och vildbiexkursion vid 
Hovdala slott. Samling kl 08:00 vid 
stora P-platsen. Medtag fika! Leds av 
Göran Holmström.
Vet mer: Thomas Johnsson
  070-331 61 26
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Även under vårterminen har vi 
tvingats ställa in all verksamhet i vår 
föreningslokal ”Spindeln”, då den 
är för trång och för dåligt ventilerad 
under coronapandemin!

Floragruppen:
Gruppen träffas utomhus vid följande 
torsdagar: 6/5, 20/5, 3/6 och 17/6.
Samling utanför ”Spindeln” kl 17:00.
Vet mer: Johnny Nilsson
  076-886 76 57

 §§§§  FöreningsInfo:

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

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 2004 eller senare 
räknas som ungdomsmedlem 2021 
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: 16/3, 4/5, 8/6, 24/8, 5/10, 
2/11, 14/12, 25/1 och 22/2 (2022) 

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.!

Köp fotoboken...

”Smultronställen”
till ett rabatterat medlemspris 
om 120 kr per styck!

Kontakta Thomas Johnsson 
thomas@clangula.se eller
070-331 61 26
hämta boken hemma hos honom
och betala till...
bankgiro 394-6803 eller
swish 123 628 41 52

Rödhaken - en vanlig övervintrare
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I en förening måste man hjälpas åt för 
att tillsammans sköta föreningen — 
därför nedanstående förfrågan:

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

O
B

S!

ett stort tack...

..till GBF:are, Hässleholms församling 
och Bjärnums pastorat för lämnade 
gåvor under 2020!    Tack, tack!
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S ä l l s y n t a  ö v e r v i n t r a r e I
Tre starar den 16 jan, 5 starar den 
17, 18 och 19 januari - de första 
kända stararna på Klintvägen 11 i 
januari...! Har sedan återkommit i 
olika antal i februari.
  Arne Gustavsson

S ä l l s y n t a  ö v e r v i n t r a r e II
En observation från Röslöv (Sös-
dala) - jag hörde årets första tranor 
den 6 januari (!). Det lät som det kom 
från Lille mosse.
  Hannah Kendrup

S ä l l s y n t a  u v r o p !
Kvällen den 11 februari blev jag 
positivt överraskad när jag fick höra 
en uggla i ”vår” park. Vi brukar höra 
kattuggla i parken men det var ett 
mycket dovare hoande. När jag väl 
hade sansat mig så förstod jag att det 
var en berguv som hoade. Snacka 
om tomtkryss i Hässleholm. 
  Leif Nordin

B e r g u v  i   t ä t o r t e n!
Uv eller uvar har hörts på några 
platser i Hässleholms tätort under 
vintern.
  Håkan Winqvist

S ä l l s y n t  k a t t d j u r.
Den 14 november observerades, 
i samband med ”allmän” jakt, ett 
lodjur i närheten av ett äldre, halvätet 
rådjurskadaver på Göingeåsen.
Observatörer: Johan Westdahl & 
Mats-Ola Oredsson i Nösdala jaktlag.  
     Per Friberg

S i b i r i s k  t r a s t  i  s t a n!
En svarthalsad trast - som häckar 
i Sibirien, öster om Uralbergen, har 
sedan mitten av januari observerats i 
några trädgårdar i Sjörröd invid Finja-
sjön. Första obsen någonsin!
   Roland & Iréne Kjellander
	 		m	fl

M a g e r  p i l g r i m s f a l k.
Bengt Nordin ringde den 14/1 och 
meddelade att en ormvråk och 
en pilgrimsfalk slogs på taket till 
Bergendahls, varvid falken skadades. 
Jag tog hand om den, noterade att 
den var medtagen och ganska mager.
Tyvärr avled falken samma kväll.
     Håkan Winqvist
Se även bild på sidan 10!

Starar             Foto A Gustavsson

Pilgrimsfalk  Foto: Håkan Winqvist
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Rapporter från fältet

GPS-storkarna hittills:
M225 flyttade över Falsterbo 31 juli via Mön till Tyskland och har sedan 2 oktober varit i Senegal 
(blå pil).  

M193 flyttade också västerut 13 augusti. Död efter kollision med kraftledning i södra Frankrike 27 
augusti. (Blått kors)  

M192 flyttade också 13/8 och dog i kollision med kraftledning i södra Spanien 10 september.   
Bägge GPS- mobilerna har återsänts så att de kan återanvändas i sommar! (Blått kors)  
 
M323 flög österut till Polen 25 augusti och har fortsatt längst söderut och är nu i Tanzania söder om 
ekvatorn. 

Den senaste veckan verkar de två Afrikastorkarnas mobilers datainsamling ha blivit bättre inställda 
så att bägge storkarna lyckas sända hem data nästan varenda dag! Bägge storkarna är kvar i samma 
områden som i förra vecka. 

* M225 flyttade över Falsterbo 31 juli via Mön till Tyskland och har sedan 2 
oktober varit i Senegal (blå pil).
* M193 flyttade också västerut 13 augusti. Död efter kollision med kraftledning 
i södra Frankrike 27 augusti. (Blått kors)
* M192 flyttade också 13/8 och dog i kollision med kraftledning i södra 
Spanien 10 september. Bägge GPS- mobilerna har återsänts så att de kan 
återanvändas i sommar! (Blått kors) 
* M323 flög österut till Polen 25 augusti och har fortsatt längst söderut och är 
nu i Tanzania söder om ekvatorn.

Vår förening GBF är fadder till två vita storkar, dock inte någon av dessa fyra!

Storkprojektet
GPS-storkarna hittills (jan 2021):
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Inventeringsarter 2021
Under 2021 vill Skånes Ornitologiska 
Förening att vi ska inventera tre 
fågelarter, nämligen...
* Storspov
* Backsvala (nya lokaler)
* Berguv
Liksom tidigare år gör vi ett upprop 
avseende storspov i tidningen Norra 
Skåne, samtidigt som vi skickar 
inventerare till redan kända lokaler.
Thomas Johnsson, thomas@clangula.se

Storspov

Vinterfåglar in på knuten
i Hässleholms kommun 2021:
* Antal matningar 162 (121)
* Totalt antal individer 7.531 (7.700)
* Antal arter 45 (42)
* Plats bland kommunerna i Sverige  
  (totalt antal ex) 23:e (14:e)
   Siffror inom parentes från 2020.

De fem vanligaste arterna 2021:
1. Blåmes (1.016 ex)
2. Koltrast (997 ex)
3. Talgoxe (995 ex)
4. Pilfink (836 ex)
5. Skata (379 ex)

Resultatet för 2020:
Iréne & Roland Kjellander (75 arter), 
Thomas Johnsson (64), Anders Linus 
Larsson (47), Karin & Björn Evby (42) 
och Arne Gustavsson (35).

Häng med under 2021!

GLÄDJANDE NYHET
Naturvårdsverket har avsatt 50 
miljoner kronor till länsstyrelsen 
för bildandet av ett naturreservat 
inom Hovdalaområdet:
* Skogsområdena runt Hammar-
   mölledamm
* Skogarna vid Dalleröd
* Skogsdungen vid Solhem
   (Karta se sidan 10)

Hammarmölledamm
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Göingebygdens Biologiska Förening        2021-02-16 

C/o Stefan Viktorsson  RAPPORT 

Sjörupsvägen 74-6 

298 94 Linderöd  
0707-305201 / stefan@bokskogslopare.se 
 
 
 
Korrigerad rapport: 
 
 
Inventering 2021-02-13 av övervintrande fladdermöss i grottor i Ignaberga. 
 
Under tidpunkten för inventeringen, på eftermiddagen den 13 februari, var temperaturen ca -2° C. Inventeringen föregicks av 
en lång period med kyligt väder och mycket kalla nätter. Inventerarna menade att detta var gynnsamt för en inventering av 
övervintrande fladdermöss vilket också visade sig stämma bra med resultatet. Totalt, i de tre gruvorna, räknades 77 
individer. 
 

Champinjongrottan: 

2021-02-13 kl 15:15-45 inventerade Mikael Gustafsson, Anna Axelsson, Markus Axelsson och Stefan Viktorsson 

fladdermöss i Champinjongrottan. Arter och antal individer som observerades: 

• Bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii): 6  

• Barbastell (Barbastella barbastellus): 1  

• Brunlångöra (Plecotus auritus): 6  

• Mustaschfladdermus / Taigafladdermus (Myotis mystacinus / Myotis brandtii): 9  

• Vattenfladdermus (Myotis daubentonii): 5  

Totalt 27 individer. 
 
 

Bergensgrottan: 

2021-02-13 kl 16.00 -16:30 inventerade Mikael Gustafsson, Anna Axelsson, Markus Axelsson och Stefan Viktorsson 

fladdermöss i Bergensgrottan. Arter och antal individer som observerades: 

• Bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii): 3  

• Fransfladdermus (Myotis nattereri): 1  

• Barbastell (Barbastella barbastellus): 7  

• Vattenfladdermus (Myotis daubentonii): 14  

• Mustaschfladdermus / Taigafladdermus (Myotis mystacinus / Myotis brandtii): 2  

• Brunlångöra (Plecotus auritus): 9  

Totalt 36 individer. 

 

Tykarpsgrottan: 

2021-02-13 kl 17.15 -18:15 inventerade Mikael Gustafsson, Anna Axelsson, Markus Axelsson och Stefan Viktorsson 

fladdermöss i Tykarpsgrottan. Arter och antal individer som observerades: 

• Bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii): 1  

• Brunlångöra (Plecotus auritus): 6   

• Vattenfladdermus (Myotis daubentonii): 7  

Totalt 14 individer. 
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En intressant hemsida...

www.natursidan.se
med mycket information om natur- 
och miljövårdsfrågor - väl värd att 
lägga som favorit på sin internetsida!

Här lägger man så gott som dagligen 
ut nyheter kring natur & miljö!

Förslag till lämpliga...
pollen- och nektar-
givande växter
i din trädgård - ett förslag från Natur-
skyddsföreningen!

Ett sätt att gynna trädgårdens alla 
insekter - och därmed den biologiska 
mångfalden.
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Ytterligare notiser...
S e v ä r d h e t.   Mellan 01-16 och 01-
23 kunde jag följa en orädd tofsmes 
när hen tog för sig av nerkrafsad mat 
under fågelmatningen  invid uppfarten 
till mitt hus i Lilla Matteröd (söder om 
Bjärnum). 
                          Inger Arnoldsson

F l o r a v ä k t a r n a  f i c k  p r i s!
Väktarna besöker år efter år kända 
växtplatser för hotade växter och 
räknar plantor. Och letar efter nya 
växtplatser för arter som är dåligt 
kända. Det är WWW som delar ut 
priset ”Årets Miljöhjälte” - GRATTIS!
  G-B redaktionen

En karta över de tre områden inom 
Hovdalaområdet som länsstyrelsen 
avser att avsätta som naturreservat 
(320 ha). Med tanke på dragningen av 
en eventuellt ny stambana, har man 
tyvärr tagit bort avenbokskogen mellan 
Hovdalavägen och Äspehöjden.
  G-B redaktionen

V a r g  h ä r  f ö r  a t t  s t a n n a ?
Länsstyrelsen i Skåne meddelar 
nu i februari att vi sannolikt har ett 
första bekräftat vargrevir inom vårt 
landskap. Och att paret återfinns i 
trakten av Linderödsåsen.
  Länsstyrelsen

             Foto:  Peter Svensson

En bild av pilgrimsfalken (se sid 5) som 
slagit en trut men sedan attackerats av 
en ormvråk på taket till Bergendahls.
  Bengt Nordin

Hammarmölledamm mot söder
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Knipor, teckning: Thomas Johnsson

Andfågelräknig 2021-03-14

ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Magle och Stoby våtmarker      

2021-01-17                                                                                                                                                                  
Ref: Thomas Johnsson, mobil: 070-331 61 26 eller e-post: thomas@clangula.se                                                                                     
Väder: Mulet, vindstilla och ca 3-4 minusgrader C. Kalla nätter (-15 gr C) har fått 
stillastående vatten att frysa till. Ca 20 cm nysnö. Vackert vinterväder!  

1/ Hembygdsparken: Gräsand 151 ex (-75 ex) = 76 ex + Vena kärr: Gräsand 86 ex (läggs i orm 2)

Kommentarer: Vattnen frusna sedan två dygn tillbaka, därav låga antal fåglar!

I övrigt noterades bl a 7 sävsparvar (!), 28 starar (!) och 2 forsärlor (!) vid Slingra dig! 
Enkelbeckasin (1 ex !) och gråtrut (6 ex) vid Stoby våtmark. Fram t o m för några dagar 
sedan har vintervädret varit milt!


Nästa andfågelräkning genomförs söndagen den 14 mars - då vi hoppas att våren är 
på gång. Välkomna då! 

Sida !  av !1 2

Finjasjön, 
delområde/
Fågelart

1 2 3 4 Summa Magle 
våtmark

Stoby 
våtmark

Hörlinge- 
& 

Almaån

Total-summa

Isläget Is Vakar Is Vakar Delvis is Delvis is Öppet

Smådopping 1 1 1

Storskarv 5 1 6 4 10

Häger 2 1 3 5 8

Ägretthäger 4 4 4

Sångsvan 29 46 75 24 99

Knölsvan 9 9

Grågås 26 26 122 148

Kanadagås 2 2 2

Gräsand 325 325 215 60 130 730

Kricka 20 20

Knipa 1 1 2 2 4

Storskrake 2 2 2 4

Salskrake 1 1 1

Sothöna 21 21

Rörhöna 1 1

SUMMA 0 397 0 50 446 403 80 132 1061

Inventerare       
(12 personer)

Johnny 
N, 

Lennart 
B

Anders 
L, Georg 

M  &     
Arne G

Bengt, 
& Leif 
Nordin

Ole T,         
Björn E

Roland & 
Irene Kj

T 
Johnsson

2020: 4 203

2019: 1 595

2018: 1549
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Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB  2021 
Nästa Göinge-Biologen, nr 2021:2, utkommer i slutet av maj månad!

Sidan 12

BIOBLITZ 2021
Mölleröds kungsgård

OBS!

..är en inventering av olika organismer inom ett begränsat område och 
under begränsad tid. Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, 
kartlägga och lära mer om de levande varelserna inom området men 
också att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att 
skydda och vårda värdefulla områden. Detta är femte året som GBF 
genomför en bioblitz.

Vilket område inventerar vi: Området runt Mölleröds kungsgård.
Vilka deltar: Fågel-, flora-, småkryps- och naturFOTOgruppen men 
även övriga medlemmar inom GBF.
När inventerar vi: Lördagen den 12 juni, samling vid kungsgården kl 
08:00 och vi håller på framåt eftermiddagen. Reservdag (p g a vädret): 
Söndagen den 13 juni! OBS! Ange om ni även kan delta den 13/6 och 
hur vi i så fall kan nå er för att informera er om detta!

Samtliga deltagare anmäler sig till Thomas Johnsson på thomas@
clangula.se eller 070-331 61 26 senast den 6 juni! Vi kommer 
nämligen att bjuda på en lätt lunch (italiensk pastasallad; så klart!)! Ta 
gärna med egen fika om du blir sugen före eller efter lunchen!

Resultatet av denna omfattande inventering kommer sedan att 
redovisas i en skriftlig rapport på vår hemsida www.gbfnatur.se.

  Välkommen till en trevlig träff där vi förenar nöje 
  med nytta!

Lördagen den 12 juni (reserv: 13 juni)
kl 08:00 - em


