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Förord
Ett skånskt fågelår är till ända och har nu summerats i Fåglar i Skåne 2018. De traditionella
inslagen finns på plats och notabelt är att årsboken vuxit till sig jämfört med föregående år
och nu omfattar 184 fullmatade sidor.
Det gångna året präglades i många avseenden av den varma och torra sommaren som på
gott och ont påverkade fågellivet i landskapet.
Om detta finns mycket att läsa i årsboken.
De dominerande friska västvindarna under
hösten tycks ha gynnat sträcket vid Falsterbo
och årstotalen slutade något över snittet.
Vid Falsterbo Fågelstation har nu över 1,2
miljoner fåglar av 229 arter ringmärkts. Förutom detaljerad statistik och flera intressanta
återfynd redovisas långsiktiga beståndsförändringar och fenologiskt intressanta anpassningar
i spåren av den pågående klimatförändringen.
Den omfattande verksamheten vid Fågelskydd Spillepeng fortsätter att växa och över

700 fåglar omhändertogs för insatser av den
ideellt arbetande bemanningen.
De skånska storkarna hade en framgångsrik
häckningsäsong och närmare 200 ungar blev
flygga. Ungfågelflocken på 90 individer som
drog runt i södra och mellersta Sverige rönte
stor uppmärksamhet i media, men flyttade till
slut söderut, ut ur landet.
Från den skånska fågelfronten kan för övrigt
meddelas att landskapet fått en ny häckfågelart, nämligen toppskarv. Under året noterades
också Skånes första eksångare. Om detta och
mycket annat kan du läsa i Fågelrapporten.
Efterhand som de enskilda rapportena färdigställts har de publicerats på Skånes Ornitologiska Förenings hemsida www.skof.se. Där
finns de att tillgå även framöver.
Redaktionen
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