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Göinge

Biologen

Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

Kommande program:

I samverkan med Studiefrämjandet
Program t o m september - se tidigare
Göinge-Biologen nr 2018:2!

Tisdagen den 2 oktober

Storkens återkomst & bioblitz
2018. Sven Persson/N berättar och
visar vackra bilder från ”Projekt
Stork” i Skåne, och vi presenterar
en kort redovisning av årets bioblitz
i Änglarp/Gårdsjön. Läredaskolans
aula kl 19:00.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Lördagen den 6 oktober

”Skånsk Naturfotofestival”.
Se annons i dagspress och på
hemsida www.zoomfotoresor.se!

Torsdagen den 18 oktober

”Människan som art”.
Martin Emtenäs - känd från TV:s
”Mitt i Naturen” - föreläser. Ett
samarragemang med Mötesplats
Ljungdala. Plats: Mötesplats
Ljungdala, kl 18:30. Inträde: 100 kr
(inkl fika).
Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Foto: Magnus Mårtensson

www.gbfnatur.se

Nr
2018:3
(årg 49)

Bilden: Lunchrast under Anderssons
ask i Änglarp - Bioblitz 2018-06-09.
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Trollsländor

Tisdagen den 13 november

SYDAFRIKA - Natur & kultur
i regnbågsnationen. Thomas
Johnsson föreläser om en resa
genom hela Sydafrika, från norr till
söder. Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Fredagsmys hos markattorna

Göinge

Biologen

Nr 2018:3. Årgång 49.
Ansvarig utgivare:

Tommy Nilsson
Lövgatan 3
281 38 Hässleholm
Mobil 072-388 51 50
tommy.nilsson51@telia.com

Sidan 2

Tisdagen den 4 december

”Närkontakt med vinterns
fåglar”. Jarl von Scheele /N,
låter oss i ord och spännande
bilder möta Skånes vinterfåglar.
Läredaskolans aula kl 19:00.
Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
007-331 61 26

Havsörn

Foto: J von Scheele

--- En rättelse! ---

Måndagen den 24 september

Naturvårdsarbete i Vannaröds
ängskrona. Vi njuter natur och
”städar” marken. Medtag gärna
röjningsredskap. GBF bjuder på
läskande frukt och dryck. Vi startar vid
17-tiden i Ängskronan och håller på
ett par timmar.
Förfrågningar: Arne Gustavsson
		
070-55 99 414		
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AKTIVITETER I
”SPINDELN”
Österåsgatan 11

Temakvällar
Fisk och fiskevård i Göinge med
Mikael Svensson 10 oktober kl 18:30
Småkryp på Hovdalafältet med Pål
Axel Olsson m fl 31 oktober kl 18:30
GBF en gång i tiden - Arne Gustavsson kåserar om svunna tider med
GBF 28 november kl 18:30

VÅRA OLIKA
TEMAGRUPPER
Floragruppen

Träffas i ”Spindeln” kl 18:30 vid följande tillfällen (torsdag): 25/10, 8/11,
22/11 och 13/12
Förfrågningar: Johnny Nilsson
		
076-886 76 57

Fågelgruppen

Första innemötet: 18/9 kl 18:30 i
Spindeln (Håkan berättar om Costa
Ricas fåglar), därefter 11/10 (rovfåglar
med Clas Malmström) och 20/11.
Förfrågningar: Håkan Winqvist
072-579 48 66

DigitalFOTOgruppen

Träffas i Spindeln 17/9 kl 18:30,
därefter 22/10 och 19/11
Förfrågningar: Thomas Johnsson
		
070-331 61 26
Häng gärna med i våra
temagrupper!

Vandringsgruppen

Söndagen den 14 oktober en vandring
runt Finjasjön. Samling kl 09:00 vid
P-plats, Björkviken. Medtag ”dubbel”
fika!
Söndagen den 2 december en vandring i markerna mellan Ljungdala och
Stoby. Samling vid P-plats Läreda
koloniförening kl 10:00. Medtag fika!
Förfrågningar (båda arrangemangen):
		
Ole Tryggeson
073-311 92 66

§§§§ 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 2001 eller senare
räknas som ungdomsmedlem 2018
och betalar 20:-.
OBS! Vi har bytt bank till Sparbanken
Skåne och gått över till bankgiro!
GBF:s bankgiro är 394-6803. Var
god ange medlemsnummer vid betalning via internet. Medlemsnumret återfinns bl a i adressetikettens övre kant.
Styrelsemöten genomförs vid följande
tillfällen: 27/9, 30/10, 27/11 och
7/12 (julbord för förtroendevalda).
Ytterligare möten kan tillkomma!
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G r ä s m a t t e s k ö t s e l? En
strandskata sågs på förmiddagen
06-15 plocka i sig mat på A-planen på
Österås idrottsplats.
Douglas Ahlqvist
S j u s t o r k a r. Vid 17-tiden 07-03
var jag ute och gick med hunden. På
fälten invid Belevägen nära Thomas
Carlssons maskinstation hade jag då
den stora glädjen att få se sju vita
storkar.
Lars Åberg
S o m m a r n a t t e n s l e e n d e.
Ett besök vid infarten till Åbuamossen, norr om Hästveda, sen kväll
den 29 maj gav bl a kraftigt varnande
grönbenor och två spelande nattskärror.
		Thomas Johnsson

Åbuamossen den 29 maj kl 23
Sidan 4

Knölsvan med grågåsungar
Foto: Håkan Winqvist
I Magle våtmark, Hässleholm finns ett
knölsvanpar som adopterat två grågåsungar. Knölsvanen har inga egna
ungar. Hur det har blivit så här vet jag
inte. Vi hittade en död gammal grågås
i närheten, så om det är den biologiska
mamman som dött och sedan ungarna
har tytt sig till knölsvanarna som
accepterat detta eller knölsvanen lagt
sig att ruva i ett grågåsbo. Det finns
olika hypoteser. Skall bli intressant att
följa utvecklingen.
		Håkan Winqvist
S ä l l s y n t n a t t g ä s t. En
klematisfältmätare (Melanthia procellata) noterades vid lampa på Kristinehem i Hässleholm natten mellan
den 30:e och 31:e juli. En sällsynt art
som sägs leva på skogsklematis, och
mest observerats längs våra kuster.
		Pål Axel Olsson
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Almaån

Foto: Arne Gustavsson

M i n s k a n ä r i n g s l ä c k a g e t. För
att minska näringstillförseln från våra
gödslade åkrar och ängar, är det viktigt
att man har en icke odlad zon närmast
våra sjöar och vattendrag! Även om
det inte finns någon lagstiftning som
reglerar detta!
		Arne Gustavsson

Jorden räcker inte till!
Vi konsumerar vår planets resurser
snabbare och snabbare. Återigen
infaller den så kallade Earth Overshoot Day rekordtidigt. I år redan den
1 augusti, två dagar tidigare än i fjol.
Det är tur att inte resten av världen
lever som vi i Sverige. Då skulle vi
behöva resurserna från 3,9 jordklot
och Overshoot Day skulle inträffa i
början av april.
www.natursidan.se

Klematisfältmätare
Foto: Pål Axel Olsson
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Göinge-Biologen 2018:3

BIPARADISET I ÖRKELLJUNGA
Den 27 juli besökte Mats Söderberg,
Jola och undertecknad det speciellt
iordningsställda
”biparadiset”
i
ett gammalt grustag strax utanför
tätorten. Pär Svensson och Janne
Johansson guidade oss på ett
utomordentligt sätt. I samråd mellan
deras förening (Örkelljungabygdens
Natur) och kommunen har man här
skapat optimala förutsättningar för
humlor och bin, d v s ett biparadis!
Och man ”signalerar” även tydligt att
våra pollinerare är viktiga för vår egen
överlevnad - var tredje tugga du tar är
beroende av att våra pollinerare gör
sitt jobb!
Det finns kanske all anledning att vi gör
något liknande även i vår kommun?!!
En plats där folk passerar = en plats
där man ”går för bi”! Kom gärna med
förslag!
		Thomas Johnsson

Stekel sp vid ”bihotell”

Väddsandbi på vädd

Biparadiset vid Ugglestigen i Örkelljunga
Sidan 6
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BIOBLITZ 2018

Så har vi då genomfört GBF:s tredje
bioblitz - denna gång i området
Änglarp - Gårdsjön, norr om Röke. Vi
blev totalt 44 personer (!) som deltog
i arrangemanget, som tog sin början
klockan 8 under asken vid Anderssons
gård i Änglarp.
Efter en inledande genomgång visade
Pål Axel Olsson nattens fångst i
sina insektsfällor. Därefter drog våra
temagrupper - Fågel-, flora- och
småkrypsgrupperna - iväg för att leta
så många växt- och djurarter som
möjligt. Tätt följda av fotografer från
vår DigitalFOTOgrupp.
Vid tolvtiden återsamlades vi under
asken för en välsmakande lunch
(pastasallad, vad annars!) och en kort
redovisning från grupperna om vilka
arter som hittats under förmiddagen.
Ulf Arup med hustru var inbjudna

experter då det gäller lavar, Tony
Svensson hjälpte oss med svampar
och Stefan Viktorsson höll koll på
områdets fladdermöss.
Samtliga observationer (644 arter)
redovisades i Artportalen (se aktuell
sammanställning nedan). I början av
september kommer vi att ha en skriftlig
sammanställning klar över vad vi såg
under den här spännande dagen!
Vi kunde njuta av ett ”Medelhavs-likt”
väder med sol och värme - och av en
god kamratskap oss GBF:are emellan.
Våra observationer:
Kärlväxter 		
247
Mossor			
33
Lavar			 84
Svampar		
40
Ryggradslösa djur
180
Fåglar			
53
Däggdjur		
8
Totalt:			644 arter
Totalt antal arter
2016: 534 och 2017: 681

Änglarps by med Gårdsjön bortom byn
Sidan 7
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Rapporter från fältet:

Spelande orrtuppar

Sidan 8

Årets två fågelinventeringar:
* Häckande storskarvar
* Spelande orrtuppar
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Nationella våtmarksinventeringen
Under 2018 har vi inventerat 17
våtmarkslokaler, varav alla utom en
ligger inom Hässleholms kommun.
Ni hittar resultatet på vår hemsida
www.gbfnatur.se.
Orkidéinventering Åraslövs mosse
Eva och Ole Tryggeson har, liksom
tidigare år, räknat orkidéerna på
Åraslövs mosse.
Art		
Vaxnycklar
Ängsnycklar
Flugblomster

2017
1 172
313
88

Trollsländor

Under söndagen den 12
augusti genomförde vi en
trollsländeexkursion vid Magle
våtmark, söder om Hässleholm.
Vi var 27 deltagare ur GBF som
under Linda Birkedals utmärkta
ledning fick lära oss mer om de
spännande trollsländorna.

2018
1 403
380
21

Antalet vaxnycklar var ”all time high”,
trots torkan under sommaren!

Flugblomster Foto: O Tryggeson

Under förmiddagen fick vi - trots
hårda vindar - stifta bekantskap
med de små flicksländorna
(kustflick- och sjöflickslända),
de mellanstora (blodröd- och
tegelfärgad ängstrollslända) och
de stora (höst-, blågrön- och brun
mosaikslända). Förutom att vi
kunde se dem flygande i naturen,
hade vi även möjlighet att komma
de håvfångade exemplaren
mycket nära. Håller man dem i
sina vingar skadar man dem inte,
utan kan studera dem på närhåll!
Stort tack, Linda för en trevligt
förmiddag i våtmarken!
Sidan 9
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Notiser (forts.)
L y s m a s k p r e m i ä r. 06-04 hade
jag nöjet att på min tomt i Hissmossa
(Västra Torup) få se en lysmask.
		Márika Bernadt

Foto: Márika Bernadt
V i l d g ä s s. På förmiddagen 0708 sträckte i V-formation ca 20 gäss
över Ekedal i Hässleholm, i riktning
mot sydväst.
		Ebbe Bjärlestam
K a m p m e l l a n l i v o c h d ö d.
En granne i Osby visade mig i mitten
av juli ett färgstarkt rabarberblad.
Varför denna färgprakt? Vattenbrist?
Sjukdom? Eller. . .?
Lars-Göran Johansson

Foto: Lars-Göran Johansson
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Presentation av
Mats Söderberg
Jag vet inte riktigt hur jag har
halkat in i detta, jag är egentligen
underkvalificerad för jobbet.
Jag
läste
samhällsvetenskaplig
linje på gymnasiet men fick sadla
om till svetsare. Mitt naturintresse
har inneburit att fiska och vandra
på Skåneleden och lite uppe i
fjällen. Man tittar på vyerna och
läser informationsskyltar. Jag gillar
informationsskyltar. Kanske berättar
de om en växt eller ett djur som är
ovanligt, eller en geologisk formation
som är flera hundra miljoner år
gammal. Ett tips är att alltid fotografera
informationsskyltarna. De finns där av
en anledning och minnet är som det
är.
2013 blev jag arbetslös, det blev
en vändpunkt i livet. Då fick jag tid
att läsa Darwins Origin of Species.
Ärligt, så har jag alltid kollat på BBC:s

Mats med en bokspinnare
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och Attenboroughs naturfilmer men
egentligen aldrig riktigt fattat vad han
berättade. Speciellt inte det naturliga
urvalet. Det lät avigt och som något
annat i mina öron. Origin följdes
av Den själviska genen av Richard
Dawkins och en komplettering av
gymnasiebiologi på Flexvux.
Ungefär samtidigt återupplivade jag
ett gammalt fotointresse och köpte jag
en billig bridgekamera med långzoom.
Det innebar ju att man kunde stå på
två-tre meters avstånd och zooma
in på fjärilar och humlor utan att
skrämma bort dem. Det var en riktig
ögonöppnare. Och när jag sedan
fotade ett vårpälsbi som inte fanns
med i Mossbergs och Cederbergs
Humlor i Sverige, ja - då bar det hän.
Och på den vägen är det, det mesta
handlar om evolution och insekter och
fotografering nuförtiden.
Mats Söderberg
matssoderberg1968@me.com

Text & bilder till
Natur i Göinge 2018

Någon som vill lära sig Adobe
InDesign...?
..för att därefter vara beredd att vid
behov hjälpa till att producera Natur i
Göinge eller Göinge-Biologen.
Idag är vi för få inom vår förening
som hanterar detta ”verktyg” - och vi
är därmed väldigt sårbara om något
skulle hända!
Hör av er till
Thomas Johnsson
		
070-331 61 26

Anmäl adressändring!

Vi behöver text och bilder till
kommande Natur i Göinge - Har du
några uppslag, kontakta...

Om Ni skall flytta var vänlig
meddela adressändring till:
lennart-mattsson@outlook.com
eller mobiltelefon nr 070-568 22 48

Thomas Johnsson
070-331 61 26

Lennart Mattsson
Ansvarig för medlemsregistret
Sidan 11
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Nu är den här,

- det fotografiska praktverket med berikande text om storken

STORKENS ÅTERKOMST
- en bok för dig som tror på storken

Samlingsplats

Specialpris
till dig som är
medlem i Göingebygdens Biologiska
förening
- 265 kr

NY BOK !

(fri frakt)

För varje
såld bok går
10 kronor oavkortat
till Storkprojektet och
dess verksamhet.

En bok för dig
som tror på storke
n

STORKENS
ÅTERKOMST

Ur boken:
Storkens återkomst
Ungarnas uppväxt
Övervintring och flytt
Storkprojektets arbete
Storkens landskap

Passar i varje stolt
storkfadders bokhylla

Sven Persson & Per Blomberg

ÅRETS JULKLAPP, FARSDAG,
DOP- ELLER BRÖLLOPSGÅVA
OBS! För varje såld bok, går 10 kronor till storkprojektet!

Sidan 12
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Nästa Göinge-Biologen, nr 2018:4, utkommer i medio av december!
Grafisk profil: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB 2018

Foto där inget anges: T Johnsson

Besök gärna förlagets hemsida
www.swelo.se för mer information
om boken och för att provläsa.

