Vinterfåglar inpå knuten
RESULTAT FRÅN FÅGELBORDSRÄKNINGEN 27–30 JANUARI 2006

Tack för ditt bidrag!

Tack för ditt bidrag till ”Vinterfåglar inpå knuten”!
Resultat från fågelbordsräkningen den 27–30 januari 2006
I vintras anordnade Sveriges Ornitologiska Förening en
räkning av fåglar vid fågelbordet. Det visade sig att det
fanns ett stort intresse för detta. Vi hade förhoppningarna
att ett par tusen skulle skicka in sina rapporter till oss. Redan under första dagen av räkningen blev det uppenbart att
intresset för Vinterfåglar inpå knuten var mycket större. Inte
ens i våra vildaste fantasier hade vi kunnat föreställa oss att
över 10 000 personer skulle rapportera in totalt 620 894
fågelindivider till oss! Totalt sågs det ca 130 olika fågelarter
runt om i landet under dagarna som räkningen pågick.

en till detta är att vi har manuellt matat in alla rapporter
som kom till oss via posten till vår databas. Detta har varit
en mycket tidskrävande arbetsuppgift som tog längre tid än
vi trodde. Hjälp oss att bli snabbare med resultatredovisningen nästa år – rapportera via Internet!
Nästa år hoppas vi att ännu ﬂer rapporterar sina vinterfåglar till oss. Berätta om Vinterfåglar inpå knuten för en kompis som du vet matar sina fåglar!
Vi har valt ut lappmes, gråspett, svarthätta och råka och
sammanställt observationerna av respektive art på varsin
karta. Två av arterna, lappmes och gråspett är nordliga och
de andra två, svarthätta och råka är sydliga. Detta syns tydligt när man tittar på sammanställningen som vi har gjort!

Vi på Sveriges Ornitologiska Förening är mycket tacksamma för det otroliga intresset som det svenska folket har visat
för Vinterfåglar inpå knuten. Vi blev glatt överraskade när
ca 7 000 brev strömmade in till vår brevlåda på Öland. Resterande 3 000 valde att rapportera via Internet. Som tack
för ditt bidrag får du denna redovisning av projektet!

Redan nu är informationen som ni bidrar med till Vinterfåglar inpå knuten ovärderlig för att kunna övervaka naturen. När projektet har varit igång i ett antal vintrar, kan
man börja jämföra från år till år hur många vinterfåglar
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Det har gått lång tid mellan det att Vinterfåglar inpå knuten
ägde rum och till det att vi redovisar resultatet. Anledning-
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som ﬁnns i landet. Exempelvis kommer man att kunna se
hur utbredningsområden för vissa arter vintertid förändras
beroende på väder och vind. Om vi vet hur många individer av en viss art det brukar rapporteras varje vinter är det
lättare att märka om arten i fråga skulle minska eller öka
mycket. Genom att rapportera dina vinterfåglar bidrar du
till en samlad kunskap som kan stödja fågelskydd runt om
i landet.
Resultatet kommer även att publiceras i våra medlemstidskrifter Fågelvännen och Vår Fågelvärld.
Här intill ser du en lista över de 25 vanligaste arterna på
svenska fågelbord i januari 2006. Listan är en sammanställning från hela landet. Totalt rapporterades det över 130 olika arter under vinterfågelräkningen. Bland de mer ovanliga
arterna kan vi nämna: järpe 2, rördrom 2, vattenrall 2, pärluggla 2 och dalripa 1.

Bli medlem!
Vill du lära dig mera om fåglar och samtidigt stödja arbetet med fågelskydd i Sverige och utlandet? Bli då medlem i Sveriges Ornitologiska Förening! Medlemskap kostar
150:–/år och då får man fyra nummer av vår tidning Fågelvännen. I Fågelvännen hittar du intressant läsning om fågelmatning, holkbygge, trädgårdsfåglar, fågelﬂyttning samt
fotoreportage och mycket mer. Tidningen riktar sig främst
till dig som är intresserad av fåglarna i vår närhet.
Hos SOF:s butik Naturbokhandeln på Öland har du som
medlem specialpris på ett urval av sortimentet och får dessutom månatliga erbjudanden. Vill du ha mer information
om medlemskap? Ring medlemsservice tel: 0485-44440!

Topplista
”Vinterfåglar inpå knuten” 2006
1. Talgoxe
2. Grönﬁnk
3. Gulsparv
4. Pilﬁnk
5. Blåmes
6. Koltrast
7. Domherre
8. Skata
9. Sidensvans
10. Kaja
11. Gråsparv
12. Gråsiska
13. Nötväcka
14. Bergﬁnk
15. Grönsiska
16. Nötskrika
17. Boﬁnk
18. Kråka
19. Entita
20. Större hackspett
21. Talltita
22. Steglits
23. Svartmes
24. Rödhake
25. Stenknäck

77 451
62 102
55 919
55 174
54 536
30 737
30 075
27 418
26 576
21 949
21 395
19 282
13 323
12 730
11 356
10 559
9 645
9 490
9 204
7 730
6 399
6 104
4 512
4 401
4 322

BL 2021.04s (mar 05) 06528 04.12 Bulls Tryckeri AB

Jag vill bli medlem i SOF och få tidskriften
Fågelvännen fyra gånger om året för 150 kr.

150 00

Avsändare:
SOF
Stenhusa gård
380 62 Mörbylånga
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Vi har lottat ut ﬁna priser bland deltagarna i Vinterfåglar
inpå knuten. Priserna kommer från Naturbokhandeln på
Öland.

Startkit Fågelskådning

Komplett paket för nybörjaren som innehåller en kikare
Swift Plover 8x40, Nya Svenska Fågelboken (Imby),
krysslistor, samt två kassetter med läten: ”Fåglar i vår
närhet” och ”Fågelsjön”. Värde ca 1500:–.
Karin och Johan Rebel i Drottningskär
Jessica Andersson i Arnäsvall
Sländan, Långåsskolan i Långås

”Fågelbord och holkar att snickra själv”
(Bergenholz). Värde ca 140:–.

Frank Gunnarsson i Floda
Marianne Löf i Gustavsberg
Möllebackens Fritidshem, Ausås scoutkår i Ängelholm

”Nya svenska fågelboken”
(Imby). Värde ca 100:–.

Claes Hilmersson i Åsa
Karl-Gunnar Liss i Rättvik
Wivi-Anne Karlsson i Ljungbyholm
Birgit Holmberg i Vallåkra
Priserna skickas till vinnarna inom kort.

Vinterfåglar inpå knuten
Nästa år, 2007, genomförs fågelbordsräkningen liksom i
år sista helgen i januari, närmare bestämt 26–29 januari.
Notera gärna detta datum redan nu.
Vill du veta mer om Vinterfåglar inpå knuten? Kontakta:
Sveriges Ornitologiska Förening
Stenhusa Gård, 380 62 Mörbylånga
Tel: 0485-44440
eller
SOF:s kansli Tel: 08-612 25 30
E-post: info@sofnet.org Hemsida: www.sofnet.org
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