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Förord

Inget skånskt fågelår är det andra likt. Det
framgår med önskvärd tydlighet av innehållet i
Fåglar i Skåne 2019. Flera av författarna sätter
nämligen in det gångna årets insamlade data,
upplevelser och verksamheter i ett ”historiskt
perspektiv” med intressanta tillbakablickar och
jämförelser med åren som gått, ibland positiva
och glädjande, ibland negativa och oroande,
men oftast förvånande.
Mest uppseendeväckande ur avifaunistisk
synvinkel under året som gått får nog den omfattande och mycket spektakulära invasionen av
”dumsnutarna”, dvs. tallbitarna, anses vara. I
alla delar av Skåne, med undantag av Falsterbonäset (!) uppträdde de orädda norrlänningarna
och lät sig beskådas och digitaliseras i aldrig tidigare upplevd omfattning. Om tallbitarnas massuppträdade, om miljoner bergfinkar som kalasade på frukterna efter ett extremt bokollonår
och om många andra överraskande fynd av mer
eller mindre vanliga fågelarter kan du läsa i den
omfångsrika och rikt illustrerade fågelrapporten
för 2019.
På Nabben räknades det synliga sträcket enligt gängse rutiner. Aldrig tidigare har så många
fåglar noterats under en höst. Bland de 4,3
miljoner flyttfåglar som bokfördes dominerade
inte helt oväntat bo-/bergfink, ringduva och vitkindad gås. Den explosionsartade ökningen av

sträckande ägretthägrar förbi Falsterbo fortsätter
och stäpphökarna passerar söderut allt tidigare
på hösten. Detta och mycket annat beskrivs i
detalj i sträckrapporten för 2019.
Det 40:e året med standardiserad ringmärkning genomfördes vid Falsterbo Fågelstation.
Många intressanta återfynd har rapporterats och
det omfattande insamlade datamaterialet ligger
till grund för detaljerad statistik som belyser de
långsiktiga beståndsförändringar och fenologiskt intressanta anpassningar som skett under
de senaste fyra decennierna.
Personalen på Fågelskydd Spillepeng fortsätter helt ideellt med den beundransvärda rehabiliteringen av skadade och sjuka fåglar. Under
2019 omhändertogs 665 fåglar och av dessa
kunde över en tredjedel återfå friheten efter en
tids vård.
Storkprojektet hade ett bra år och 191 ungar
blev flygga. Av dessa hade 96 vuxit upp i fri
flygande storkars bon. Glädjande nog tycks
dessutom andelen flyttande storkar öka i takt
med den pågående generationsväxlingen.
De enskilda rapporterna kommer att publiceras på Skånes Ornitologiska Förenings hemsida
www.skof.se.
Trevlig läsning!
Redaktionen
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