Gott nytt år!
Några sammanfattningar av fågelskådningen det gångna året! Klubben har ungefär 200 medlemmar som
skådar mer eller mindre aktivt. Dessutom lockar den vackra naturen och fina fågellokalerna skådare från
andra delar av vårt land och utlandet. Webbplatsen, som kallas Artportalen, speglar i viss mån
aktiviteten. Under 2016 har 208 personer rapporterat minst en fågelobservation gjord i Växjö kommun.
Ungefär 60 % av dessa, de flesta inte boende i kommunen, har rapporterat färre än tio fågelarter.
Trettiotvå rapportörer har sett och rapporterat mer än femtio fågelarter. Man kan naturligtvis skåda
fåglar utan att rapportera sina iakttagelser på Artportalen men jag tycker att det vore kul om så många
som möjligt väljer att göra så. Alltså, har du som läser det här inte börjat rapportera på Artportalen, gör
det. Ett nyårslöfte kanske?
Under 2016 har vi tillsammans sett 215 fågelarter inom kommunens gränser. Det är inte rekordmånga,
flest sågs 2012 med 223. Sammanlagt under alla år har 280 fågelarter setts i kommunen.
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Alla fåglar är fantastiska men sällsynta fågelarter uppmärksammas ofta mest. Tre arter har aldrig setts i
Växjö förrän 2016 nämligen rödhalsad gås, citronärla och sibirisk järnsparv. Sandlöpare sågs för andra
gången, den första sågs 1979. Kommunens fjärde stäpphök rapporterades från Djurle myr. I april gjordes
kommunens nionde och tionde fynd av skärfläcka. Ett fynd av ägretthäger och ett av rödspov har gjorts. I
maj gjordes tre fynd av aftonfalk och i september sågs en hökuggla.

Som sagt, det är spännande med ovanliga fågelarter men man kan skåda utan att vara på jakt efter
sådana. I Finland försöker man få allmänheten att bygga och sätta upp en miljon fågelholkar. Hur många
klarar vi av i Växjö kommun? Ugglor, knipor, storskrakar och många tättingar saknar bostäder p g a
skogsbrukets ointresse för att spara lämpliga boträd för hackspettar. Bilden visar hur det kan se ut i
virkeshögarna.

Spillkråkestam i virkeshög, Rössmåla november 2016. Foto Roland Ylvén

Fågelfotografering är en annan växande form av fågelskådning. Den digitala fototekniken har underlättat
oerhört och alla fina bilder bör ju kunna bidra till att fågelintresset ska växa och engagera fler.

Gott nytt år önskar the Webbmaster

