Förord
Precis som alla tidigare fågelår var fågelåret
2016 mycket speciellt. I de skånska fågelmarkerna sågs rariteter i en sällan skådad omfattning. Nya arter för landskapet och även för
landet upptäcktes. Mest påfallande var de
långtgående effekterna av den globala uppvärmningen, som på allvar börjar sätta sig .
Allt fler fågelarter med tidigare hemvist
längre söderut på kontinenten förskjuter
gränsen för sitt utbredningsområde längre
och längre upp mot våra breddgrader. Nu
har några på allvar etablerat sig som häckfåglar i Skåne.
Det växande intresset för fåglar, med fler
skådare i fågelmarkerna, innebär samtidigt
att de spontant uppdykande sällsyntheterna
såväl som fenologiskt intressanta observationer rapporteras i allt större utsträckning.
Som en följd av detta ökar ständigt arbetsbördan för den regionala rapportkommittén.
I Fågelrapport 2016 presenteras fynden
av många arter samt i vissa fall mer ingående
analyser av uppträdandet tidsmässigt och
geografiskt.
Men fågelåret i de skånska markerna
handlar inte bara om sällsynta fåglar. Ett av
Skånes Ornitologiska Förenings projekt har
som målsättning att bygga upp en vild och
flyttande population av vit stork i landskapet. Inom ramen för ett annat projekt tas
skadade och nödställda fåglar omhand för rehabilitering.

Såväl Storkprojektet som verksamheten
vid Fågelskydd Spillepeng presenterar 2016
års verksamheter i årsboken.
Inom ramen för miljövervakningen fortsätter de traditionella sträckräkningarna vid
Nabben på Falsterbonäset och den standardiserade ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation. I två faktaspäckade och intressanta
rapporter redovisas dessa verksamheter.
Även om årsboken i första hand är tänkt
som en sammanfattning av ett givet år och
således en värdefull framtida referenssamling,
finns det givetvis ett nyhetsvärde för den nyfikne i all den information som finns samlad
i skriften. En nyhet för i år är därför att
samtliga rapporter som ingår i Fågelåret
2016 finns tillgängliga i pdf-format på Skånes Ornitologiska Förenings hemsida
(www.skof.se) efterhand som de färdigställs.
Men, som Magnus Ullman en gång uttryckte saken: Det är en kolossal tillgång att
ha ett års alla fågeldata lättillgängligt samlade
i en överskådlig trycksak som FiSk. Det
kommer aldrig någonsin några webplatser att
kunna ersätta.
Så, inom överskådlig framtid kommer
den tryckta FiSken att finnas sida vid sida
med den digitala versionen och tiden får utvisa varthän det bär.
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