Fåglar i Skåne 2017
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Förord

Inget fågelår är det andra likt i de skånska fågelmarkerna. Udda arter för landskapet påträffas
ständigt. Några har aldrig tidigare setts i Skåne,
medan andra är oregelbundna och sällsynta gäster. Samtidigt har nya arter på allvar etablerat
sig som häckfåglar och flera förväntas inom kort
förskjuta nordgränsen för sitt utbredningsområde norrut mot våra breddgrader som en följd
av den pågående klimatförändringen.
Även de mångåriga och standardiserade räkningarna av flyttande fåglar vid Falsterbo visar
stora förändringar, både när det gäller fördelningen av olika arter och deras respektive antal.
Syftet med ringmärkningen vid Falsterbo
Fågel
station var ursprungligen att kartlägga
fåglarnas flyttningsvägar och övervintringsområden, men även att belysa dödsorsaker och
livslängd hos våra flyttfåglar. Ringmärkningen
vid fågelstationen är sedan 1980 standardiserad,
och den har därmed även blivit ett värdefullt
redskap i miljöövervakningens tjänst framför
allt när det gäller att följa långsiktiga beståndsförändringar och fenologiska anpassningar.

Fågelskydd Spillepengs verksamhet blir allt
mer omfattande och under 2017 omhändertogs
568 fåglar. Verksamheten omfattar också bland
annat häckfågelinventeringar och bevakning av
fågellivet i närområdet.
Antalet frihäckande storkar i Skåne ökade
2017 och sammanlagt konstaterades 71 par
häcka utanför hägnen. Storkprojektets idoga arbete presenteras i årsboken.
Som påpekats i tidigare årsböcker är den
tryckta versionen av Fåglar i Skåne i första hand
tänkt som en detaljerad sammanfattning av ett
fågelår i Skåne och en framtida referenssamling.
På Skånes Ornitologiska Förenings hemsida
www.skof.se har samtliga uppsatser från Fåglar
i Skåne 2017 lagts ut i pdf-format, efterhand
som de färdigställts.
Den nykomponerade redaktionen för Fåglar
i Skåne önskar läsekretsen intressant och inspirerande läsning!
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