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Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

Kommande program:

I samverkan med Studiefrämjandet
Program fram t o m den 15 juni återfinns i Göinge-Biologen, nr 2017:1.

Söndagen den 18 juni

”De Vilda Blommornas Dag”.
Arrangeras för sextonde gången
av GBF i samverkan med Svenska
Botaniska Föreningen. Vi besöker
Sanatorieskogen i Tyringe med

www.gbfnatur.se

Nr
2017:2
(årg 48)

guidning av Carl-Axel Andersson &
Pål Axel Olsson. Medtag gärna ”bärbar” fika! Samling vid Linnéskolan
kl 09:30 eller Kurhotellet i Tyringe kl
10:00.
Förfrågningar: Carl-Axel Andersson
		0451-183 30

Måndagen den 26 juni

Floravandring, Rävninge blomsteräng kl 18-21:00. Carl-Axel Andersson
guidar oss. Medtag kvällsfika!
forts...

Bilden: Våra lojala andfågelräknare
vid marsräkningen i år (2017-03-12).
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..forts. Samling vid Linnéskolans
P-plats (N Kringelvägen) kl 18:00.
Förfrågningar: Carl-Axel Andersson
		0451-183 30

Lördagen den 5 augusti

Floravandring, Lille mosse kl 1014:00. Carl-Axel Andersson guidar
oss. Medtag gärna fika!
Samling vid Linnéskolans P-plats
(N Kringelvägen) kl 09:30 eller torvfabriken vid Lille mosse kl 10:00.
Förfrågningar: Carl-Axel Andersson
		0451-183 30

Söndagen den 13 augusti

Trollsländeexkursion vid Magle
våtmark kl 10-13:00. Samling
vid infarten från S Kringelvägen.
Välkände experten Magnus Billqvist
guidar oss in i trollsländornas värld.

Göinge

Biologen

Nr 2017:2. Årgång 48.
Ansvarig utgivare:
Tommy Nilsson
Lantmannagatan 8
282 33 TYRINGE

Mobil 072-388 51 50
tommy.nilsson51@telia.com
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Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Tisdagen den 15 augusti

Skådarkväll vid Adinal. Vi samlas
vid Adinal kl 18 och håller på till
kl 20:00. Se nedan om ”skådarmorgon/-kväll”.

Skådarmorgon resp -kväll!

Transporten till och från skådarlokalen fixar ni själva. Vid samåkning
ordnar var och en detta genom att
kontakta skådarkompisar. Glöm inte
ta med fika!
Förfrågningar: Håkan Winqvist
072-579 48 66
Anders Larsson
		
070-319 23 57

Söndagen den 3 september

Svampens dag i Hässleholms hembygdspark kl 10-14 i samverkan med
Studiefrämjandet. Svamprådgivning!
Kom och få namn på dina plockade
svampar.
Förfrågningar:
Arne Gustavsson
0451-155 51

Skördefest på Hovdala
slott söndagen den 1
oktober!
GBF deltar med en svamputställning.
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Söndagen den 10 september

Småkrypsgruppen
Vinslövs blomsteräng/Vinne å
Vi träffas varannan vecka (ojämn
vecka) under perioden 19 juli till 25
oktober kl 18-21:00 vid Vinslövs
blomsteräng. Vi kollar upp det som
ses! Lysmask vid ljummen kväll. Se
”Naturguiden”! Medtag fika!

Söndagen den 17 september

Förfrågningar:
Pål Axel
Olsson
070-351 23 70

Fågelexkursion österut. Vi besöker
bl a Äspet vid Åhus. Samling vid
Linnéskolans P-plats, S Kringelvägen
kl 08:00. Hemkomst omkring kl
14:00. Medtag gärna fika!
Förfrågningar: Håkan Winqvist
072- 579 48 66
Andfågelräkning, den 217:e i
GBF:s regi. Vi samlas kl 09.00 i
Spindeln.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Slåtter
Söndag den 25 juni

Åraslövs mosse kl 09-12:00.
Samling vid P-plats Åraslövs mosse
kl 09:00.

Torsdagen den 27 juli

Vannaröds ängskrona kl 09-12:00.
Samling vid Vannaröds ängskrona kl
09:00.
Har du en lie så tag med den, likaså
räfsor och tjugor samt fikakorg.
Förfrågningar: Arne Gustavsson
		0451-155 51
Floragruppen
Träffas vid ”Spindeln” kl 17:00 vid
följande tillfälle (torsdag): 22/6,
6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8 och 14/9.
Förfrågningar: Johnny Nilsson
		
076-886 76 57
DigitalFOTOgruppen
Träffas i ”Spindeln” kl 18:30 vid
följande tillfälle (måndag): 18 sept.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Larven av ett nejlikfly
Vandringsgruppen
Genomför tisdagen den 22 augusti
en vandring till Jungfrukällan. Samling
kl 17:30 vid N Mellby kyrka. Medtag
fika!
Förfrågningar: Ole Tryggeson
		
0451-124 79

§§§§ FöreningsInfo:
Medlemsavgiften

är 100:- för vuxna. Familj betalar
100:- för medlem nr 1 och övriga
tillkommande betalar 20:-.
Den som är född 2000 eller senare
räknas som ungdomsmedlem 2017
och betalar 20:-.
GBF:s plusgiro är 34 50 97- 0. Var
god ange medlemsnummer vid betalning via internet. Medlemsnumret återfinns bl a i adressetikettens övre kant.
Föreningens styrelsemöten
Styrelsen genomför möten vid följande
tillfällen: 24 augusti, 28 september, 26
oktober, 7 december, 18 januari (2018)
och årsmöte 26 februari. Vid behov
kan ytterligare möten tillkomma.
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15 exemplar. Ett exemplar samlades
in och har lämnats in till Göteborgs
universitetsherbarium (GB).
Jerker Thorvaldsson &
Erik Ljungstrand
M a t g ä s t e r.
På min tomt i
Sjörröd norr om Finjasjön har jag
under perioden november - februari
haft besök av följande fågelarter:
Gräsand,
sparvhök,
ringduva,
större hackspett, rödhake, koltrast,
stjärtmes,
tofsmes,
blåmes,
talgoxe,
nötväcka,
nötskrika,
skata, kaja, kråka, pilfink, bergfink,
grönfink, steglits, grönsiska, domherre och stenknäck.
Kjell Månsson
K a j o r har detta vinterhalvår börjat
övernatta i höga träd vid Karpvägen
i Sjörröd (Hässleholm). Ca 150 individer har det rört sig om.
Kjell Månsson
S t o r v u x n a. Två stora dammusslor
påträffades vid Finjasjön i början av
2017. Längden på skalen var 14,0
cm, 14,0 cm, 14,4 cm och 14,5 cm.
Herbert Nilsson

T i d i g a t r a n o r. Har idag (2017-0205) sett 1 trana i Matteröd, 2 tranor i
Brönnestad och 4 tranor vid Finjasjön.
		
Márika Bernadt

Havsörnar

Foto: A Thomasson

M å n g a ö r n a r. Den 11 februari
såg jag hela 6 unga havsörnar på
isen utanför plattformen ”Slingra dig”.
August Thomasson

K ä r t b e s ö k. Staren var och
inspekterade holken idag, 03-08.
Skatorna var genast framme och
kollade också.
Eira Tronäss
T r o l l h a n d. 16 april 2017
observerades den sällsynta svampen
trollhand (Hypocreopsis riccioidea,
syn. H. lichenoides) vid Hovgården
i Verum. Svampen, som troligen är
en saprofyt, växte på döda grenar i
ett syrenbuskage i ett antal av cirka
Sidan 4

Holksnickare

Foto: L Mattsson

M å n g a n y a h u s r u m f ö r f å g l a r.
Det har varit fågelholkspikning under
sportlovsveckan, måndag till fredag,
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hos Ebbe Bjärlestam på Drivhusvägen
3 i Hässleholm. I snickarboden tillverkades 178 holkar av 103 barn
och ungdomar tillsammans med 52
föräldrar eller far- eller morföräldrar.
Ett stort tack till holkspikarna samt
till Ebbe och Iréne Bjärlestam, som
hade hjälp med handräckning av
Jerry Sigurdsson från IOGT-NTO.
Med sina insatser har de bidragit med
förutsättningar för att få fler lyckade
häckningar för fåglarna i naturen.
Lennart Mattsson

Finja fågeltorn
Stenknäck

Foto: T Johnsson
Foto: T Johnsson

V i n t e r b e s ö k. Har haft trevliga
besök i min trädgård den 24/12:
Två steglitser. I dag den 2/1 6 st
sidensvansar, samt 2 st stenknäck,
men de brukar komma då och då.
Jag ger fåglarna solrosfrö, har två
automater på min tomt. 			
Ingvar Andersson
R i n g t r a s t. Ett exemplar
observerades på grannens gräsmatta
den 11 april här i Hanaskog. Den
skrämdes iväg av en revirhävdande
koltrast.
		
Ronny Johansson

Fagning i Vannaröds Ängskrona 2017-04-26
* Under ett par förmiddagstimmar i
soligt väder besökte 1 lärare (Tina
Hedin), 1 elevassistent och 18 elever
från årskurs 4 i Lejonskolan i Sösdala
Vannaröds Ängskrona.
* Under ett arbetspass ägnade sig
skolbarnen åt fagning, d.v.s. de
räfsade ihop i högar icke förmultnade
löv.
* Som redskap använde de sig av
specialgjorda ”gammeldags” räfsor.
Dessa hade i april 2009 tillverkats av
”rivemagare” Arne Persson i Björnsvik
utanför Lönsboda och hade anpassats
till 11-åringars kroppsstorlek. Använda
trädslag var al, bok och sälg.
* Nedfallna torrkvistar plockades också
upp. Detta gjordes för att underlätta
blomningen för ängsblommorna.
* Under ett annat pass lärde sig
skolbarnen lite om växter. Blommande
hasselblommor uppmärksammades.
Vitsippor i stor mängd täckte marken.
Varje elev plockade var sin blommande
planta och placerade den varsamt
mellan tidningspapper i en växtpress.
* Vår förening representerades av
Lennart Mattsson, Kurt Sköld, Sune
Sandén och Arne Gustavsson.
* Belöningen för nerlagt arbete bestod
av en fika med kanelbullar och cider.
		
Arne Gustavsson

Tack!

..till Rolf Malmberg, som skänkt en
bok av Paul Rosenius om fåglar och
fågelägg till vår förening.
Sidan 5
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Upprop!!

Backsvaleinventering

i månadsskiftet maj/juni:
Anmäl dig som inventerare till Thomas Johnsson, thomas@clangula.
se eller rapportera in häckningar till
samma adress!
Glöm inte årets...

våtmarksinventering!

Femton lokaler är tingade - Vill du ha
en ny lokal, kontakta Håkan Winqvist,
familjen.winqvist@telia.com.
Backsvalor

Foto: T Johnsson

Inventeringar är en viktig del av
vårt fågelskyddsarbete!

Sammanfattning av BirdLife Sveriges etiska regler
• Följ alltid allemansrätten.
• Tänk på att fåglarnas väl (likaså annan fauna och flora) alltid kommer i
första hand när du rör dig i naturen, oavsett avsikter.
• Undvik att störa fåglar vid deras häckplatser.
• För fågelskyddets skull: rapportera gärna dina fågelobservationer på
Artportalen, med god geografisk noggrannhet och i förekommande fall
med häckningskriterier.
• Om du fotograferar fåglar ska punkt nummer två alltid tillämpas.
Undvik särskilt bofotografering och/eller fotografering runt bon vilket kan
hindra föräldrar från att mata sina ungar.
• Om du hittar en raritet, gör en bedömning om lokalen är känslig eller
om en anstormning av andra fågelskådare på annat sätt kan missgynna
den aktuella fågeln eller andra fåglar i frågan, innan du rapporterar fyndet.
• Markägarens och övriga allmänhetens intressen måste alltid
respekteras (detta gäller allt från att inte beträda grödor till att inte
parkera bilar på vägen), både vid fynd av rariteter och till vardags.
• Respektera andra fågelskådare.
• Eventuell uppspelning av fågelläten bör göras restriktivt och med gott
omdöme. Detsamma gäller användning av ljuspekare.
• Fånga inte fåglar utan tillstånd. Om du hittar en skadad fågel och
du anser att den bör få hjälp, kontakta närmsta viltrehabiliterare eller
myndigheterna.
• Använd sunt förnuft!
Mer information på http://birdlife.se
Sidan 6

Göinge-Biologen 2017:2

Presentation av AnnChristine Påhlson
Jag heter Ann-Christine Påhlson och
har just blivit invald som suppleant i
styrelsen, GBF. Medlem har jag varit
i flera år, men nu hoppas jag få tid att
engagera mig lite mer, eftersom mitt
ordinarie arbetsliv som gymnasielärare
i svenska och engelska minskats till
knappt hälften. Jag jobbar dock kvar
vid samma skrivbord som jag brukat –
på Naturvetenskapsprogrammet. Det
är ett otroligt stort privilegium att få se
ungdomar växa, och efter tre år hos
oss bli flygfärdiga!
Jag växte upp ”i skogen” i Vanneberga/
Vinslöv, där mina morföräldrar hade
trädgårdsodlingar och ett stort intresse
för allt liv och växande. Morfar täljde
och snickrade på sin fria tid och
mormor målade hans alster. Jag
spenderade nästan all tid efter skolan
däruppe. Det var mycket blommor
och skogsfåglar, och jag lärde mig
snabbt namnen på alla – även de
latinska. Det blev många vandringar
med kikare, flora och fågelbok när jag
var ung. Senare, i tonåren, fick jag en
mycket inspirerande lärare – nämligen
Arne Gustavsson. Så där ligger också
en del av glädjen att vara med i GBF!
Snart hade jag en liten Instamatic, en
kamera som tog 24 bilder per rulle,
så det gällde att välja sina motiv…
Inte hade man så mycket pengar att
spendera på framkallning heller. Den
digitala revolutionen har gjort att mitt
fotograferande
har
återupptagits
och bokstavligen ”blommar”. Det blir
många blommor och träd, djur - och till

och med människor ibland. Med träd
har jag en alldeles särskild relation,
byggd på djup vördnad för ålder,
skönhet och visdom.
Konst och arkitektur är också stora
intressen, och ofta går familjens många
resor till just den kombinationen: Natur/
Konst/Arkitektur/. Jag är också en flitig
bloggare, med tre aktiva bloggar: en
för resor, en för udda bilder och en
för…träd!
Avslutningsvis vill jag citera min
dotter, som pluggar i Umeå och
säger om sitt Norrland: ”Här finns det
Riktiga Människor” – det är ungefär
så jag känner det med GBF. Tack för
möjligheten att vara med i en härlig
gemenskap!
Ann-Christine Påhlson
styrelsemedlem (suppl) i GBF

På Galapagosöarna hösten 2016:
Ann-Christine och en härmtrast
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Rapporter från fältet:
Inventering 2017-02-22 av övervintrande fladdermöss i
grottor i Ignaberga.
Inventeringsdagen var snöfri, växlande molnighet, blåsigt och med ca 7
plusgrader. En lång period före några dagar med plusgrader.
* 2017-02-24 kl 10.15 -10.50 inventerade Markus Axelsson, Mikael
Gustafsson, Arne Gustavsson och Stefan Viktorsson fladdermöss i
Tykarpsgrottan.
- Två källarspindlar sågs nere i gruvan.
1 ex av Bechsteins fladdermus, 1 ex av långörad fladdermus (brunlångöra),
1 ex av mustasch/Brandts fladdermus, och 6 ex av vattenfladdermus, d.v.s.
totalt 9 ex indidivider observerades.
* 2017-02-22 kl 11.03-11.25 inventerade Markus Axelsson, Mikael
Gustafsson, Arne Gustavsson och Stefan Viktorsson fladdermöss i
Bergensgrottan.
- En källarspindel sågs nere i gruvan.
7 ex av Bechsteins fladdermus (2 av dessa satt på väggen), 1 ex av
långörad fladdermus (brunlångöra), 1 ex av fransfladdermus och 11 ex av
vattenfladdermus, alltså sammanlagt 20 individer påträffades.
* 2017-02-22 kl 11.40-11.55 inventerade Markus Axelsson, Mikael Gustafsson,
Arne Gustavsson och Stefan Viktorsson fladdermöss i Champinjongrottan
(Bokelundsgruvan).
6 ex av Bechsteins fladdermus (5 av dessa satt i en tät grupp i taket), 1 ex av
långörad fladdermus (brunlångöra), 7 ex av mustasch/Brandts fladdermus och
5 ex av vattenfladdermus, alltså sammanlagt 19 individer påträffades.

Bechsteins fladdermöss resp ingång till en av grottorna
Foto: A Gustavsson resp I Ahlén
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Holkinventering (2016)
Nu under mars månad har vi tömt och kontrollerat våra
(dvs GBF:s) 90 fågelholkar i Kattamarken(17), Galgbacken (43) och Guldkusten (30).
Glädjande nog har de allra flesta varit bebodda under
fjolåret. Det är särskilt glädjande att kunna konstatera att
våra starholkar vid Guldkusten har utnyttjats till nästan
hundra procent. Staren har minskat kraftigt i Sverige sedan 1970-talet, faktiskt har stammen mer än halverats!

Blåmes

Foto: Thord Persson

Kattamarken

Inventerade: 2017-03 -09
Häckningsår: 2016
7/08
Talgoxe
3/09
Blåmes
Stor grå /04 Nötväcka
2/09
Blåmes
3/08
Rödstjärt
5/09
Talgoxe
Uggleholk
Kaja
4/08
Talgoxe
5/08
Renoverad
6/08
Renoverad
4/09
Renoverad
8/08
Talgoxe
6/16
Ny
8/06
Talgoxe
9/08
Bålgetingar
10/16
Togs bort
15/07
Ny skall upp (Ahlkvists )

Guldkusten

Starholksinventering
Inventerade: 2017-03-09
Häckningsår: 2016
1 – 7 Häckning (död unge i
nr: 2)
8
Bålgetingsbo
9–16 Häckning
Nr 10 Dubbelnumrerad
17
Nerfallen
18–22 Häckning

23
24
25
26–27

Men även småfågelholkarna i Kattamarken och Galgbacken har uppskattats. Ungefär 80% var bebodda under
2016. Dominerande arter var inte förvånande talgoxe
och blåmes men vi hade även svartvit flugsnappare, nötväcka och rödstjärt i några holkar.
Thord Persson och Anders Larsson

Nerfallen
Häckning
Bålgetingsbo
Häckning

09-1 - 09-5

Häckning

Knipeholkarna 2-3-9-5: ingen
häckning (!)
Resultat: 29 holkar med starhäckning.

Galgbacken

Inventerade: 2017-03-13
Häckningsår: 2016
1
Talgoxe
2
Talgoxe
3
Tom
4
Påbörjad Nötväcka
5
Talgoxe
6
Talgoxe
7
Blåmes
8
Talgoxe
9
Talgoxe
10
Talgoxe
11
Häckning
12
Talgoxe
13
Talgoxe
14
Blåmes
15
Blåmes
16
Påbörjat bobygge
17
Häckning (Mossa
– Hönsfjädrar )

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
10/B

Blåmes
Påbörjad Nötväcka
Talgoxe
Tom
Blåmes
Blåmes
Svartvit Flugsnappare
Blåmes
Talgoxe
Blåmes
Blåmes
Blåmes
Påbörjat bobygge
Blåmes ( d.unge )
Blåmes ( d.unge)
Svart Vit Flugsnappare
Talgoxe
Talgoxe
2 ägg inget rede
Rödstjärt ?
Blåmes
Blåmes
Blåmes
Talgoxe

GBF
informerar
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ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Stoby och Magle våtmarker 2017-01-15

Sid 1 (1)

Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM
Mobil: 070-331 61 26, E-post: thomas@clangula.se
Väder:

Fågelart
Isläge
Storskarv
Häger
Sångsvan
Knölsvan
Kanadgås
Grågås
Kricka
Gräsand
Knipa
Storskrake
Vigg
Sothöna
Summa
Observatörer
(11 personer)

Växlande molnighet, vindstilla och några minusgrader, ett tunnt snötäcke.
Några enstaka nätter med rejäl kyla (15-17 minusgrader) gör stillastående vattendrag islagda.
Räkningen huvudsakligen utförd i till- och frånrinnande vattendrag.
Resultatet är beroende av om sjöarna är islagda eller ej; 2000-2016: 50% "islagda" räkningar.
Finjasjön, delområde
Magle Stoby Hörlinge+
I
II
III
IV Summa våtm
våtm Almaån
Totsumma
is

vak vid å

is

17

delar isfria

26

6

304

22

326
7

7

337

17
26
6
20

20

0

delar isfri

0

48

385

isfri

9
4
14
29

1

10
21

7

1
179

8
13

3
80
306

21

47
35
4
620
9
565
4
7
3
80
1405

4
600
47
4

662

K Persson

L Björkqvist

O Tryggeson

B Severson

2015: 1 410 ex

T Persson

L Mattsson

J Nilsson

T Johnsson

2016: 1 061 ex

A Larsson
Vak vid Mjölkalånga
1/ Hembygdsparken: Gräsand 329 ex - 75 ex = 254 ex (läggs i omr II)

G Malm

12 arter

Grågäss på fält vid ån!

A Gustavsson

Antalssiffran är ungefärlig!

Almaån och Hörlingeån möts här.

Almaån vid gamla T4:s övningsområde.

Övriga observationer : Kungsfiskare, 1 ex vid Almaån och vildsvin, en sugga med fem kultingar på fälten
vid Almaån, öster om rv 117.
Nästa andfågelräkning genomförs 2017-03-12
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ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön och Magle och Stoby våtmarker 2017-03-12
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM

215:e räkningen

Tel. 070-331 61 26 (m), e-post: thomas@clangula.se

kl 09.00 - 12.00

Väder:

Kall natt (‐ 5 gr C) med dimma på morgonen, därefter växlande molnighet och vindstilla. En my

ket vacker förmiddag med tydliga föraningar om vår. I år är Finjasjön endast några decimter över normalvattenstånd.

Grågäss vid Hovdalafälten 2017‐03‐12 (bilden är ett montage)
Finjasjöns vattensystem, delområde

Fågelart

I

II

III

IV

Summa

Skäggdopping
Storskarv
Häger
Sångsvan
Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsgås
Vitkindad gås
Gräsand
Årta (!)
Snatterand
Kricka
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Salskrake
Sothöna
Summa
10 inventerare:

4
9
3

13
3

31
1
1

8
1
8
98

56
14
12
101
6
174
9
0
0
181
0
0
30
3
393
155
29
23
78
1194

4
52

3
1
58

49

47

3
166
41
1
3
27
362

B Severson
J Nilsson

38
30
13
5
16
211

T o K Persson

A Larsson

1
2

62
9

18

67

8

22

31
16
8
12

129
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Totalsumma
56
16
14
103
21
243
12
7
7
246
1
4
47
3
400
175
31
23
132
1 469

2016: 1 224 ex
2015: 999 ex

I övrigt observerades följande:
Skrattmås, kungsfiskare (1), stare (sång), tofsvipa, glada, trana, sånglärka, skäggmes (vid Finja
fågeltorn), sävsparv och enkelbeckasin (12 ex i sträckande flock).

Nästa räkning genomförs söndagen den 7 maj!
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BIOBLITZ 2017

Aggarp-Röshult-Hillarp
Lördagen den 10 juni
(reservdag: 11 juni)

Bioblitz...

är en inventering av alla levande 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 andra året som GBF genomför en bioblitz.
Vilket område inventerar vi: Triangeln Aggarp-Röshult-Hillarp, drygt 7 km
norr om Hörlinge gård. Bl a längs med Hörlingeån.
Vilka deltar: Fågel-, flora-, småkryps- och digitalFOTOgruppen men även
övriga medlemmar inom GBF.
När inventerar vi: Lördagen den 10 juni, samling vid vägskälet med skylten
”Aggarp 1” längs vägen mellan Hörlinge gård och Hågnarp (Hörlingeån flyter
öster om vägen, se karta på vår hemsida www.gbfnatur.se) kl 08:00 och vi
håller på framåt eftermiddagen. Reservdag (p g a vädret): Söndagen den 11
juni!
Respektive gruppansvarig bjuder in till träffen via e-post. Övriga medlemmar
anmäler sig till Thomas Johnsson på thomas@clangula.se eller 070-331 61 26
senast den 5 juni! Vi kommer nämligen att bjuda på en lätt lunch med vacker
utsikt! 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 och ev som en bildföreläsning på något av höstens innemöten.

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