Kryssa vinterfåglar på din gårdsplan

– Kul, enkelt, nyttigt och tar bara en timme i anspråk av din tid!

Under sista veckoslutet i januari, 28.–29.1, är de alltid bekanta vinterfåglarna under specialbevakning nu redan 18. gång, då den årliga Gårdsplanskrysset går av stapeln. Gårdsplanskrysset, som omfattar landets alla gårdsplan, ordnas av fågelskydds- och fågelskådarorganisationen BirdLife Finland. Ändamålet med Gårdsplanskrysset är att uppmuntra folk att observera vinterfåglar som besöker gårdarna och fågelmatningarna samt öka intresset för naturen i näromgivningen. Under Gårdsplanskrysset gör man fågelobservationer under en timmes tid på den egna gården, i en park eller på en annan lämplig plats, endera på lördagen eller på söndagen samt sedan skickar in fågelobservationerna till BirdLife Finland.

Vem som helst kan delta i Gårdsplanskrysset. Man behöver inte vara en inbiten fågelskådare för att delta. Gårdsplanskrysset är ingen tävling, utan den huvudsakliga avsikten med evenemanget är att locka så många som möjligt för att göra observationer av vinterfåglarna som finns hemma på det egna gårdsplanet. Samtidigt förmedlas information om fågelskyddet och vintermatningen. Dessutom insamlas värdefull information av vinterfågelfaunan i landet. För att delta i Gårdsplanskrysset behövs ingen förhandsanmälan göras och det finns ingen deltagaravgift.

Som beskyddare för Gårdsplanskrysset fungerar republikens presidents maka Jenni Haukio. Det första Gårdsplanskryss-evenemanget i Finland ordnades år 2006. Konceptet för Gårdsplanskrysset är hämtat från Stor-Britannien, där den lokala BirdLife (RSBP) har i över 40 års tid varit arrangör Big Garden Birdwatch-evenemanget, som nuförtiden har över en halv miljon deltagare. Tack vare regelbundenhet och det stora deltagare antalet har man även inhämtat värdefull information av variationerna i flera fågelarters bestånd.

Piia Nordström från Karislojo kryssar med sina barn fåglarna som besöker den egna gårdens fågelmatning samt följer med fåglarnas vårflyttning.

– Gårdsplanskrysset tillsammans med barnen är roligt! Barnen lär sig känna Finlands fåglar, och en timme är tillräckligt lång tid för det.

För att delta i Gårdsplanskrysset behöver du inte vara en fågelexpert som artbestämmer alla fåglar – Jag är en vanlig skådare som äger en kikare. Jag har lärt mig att bestämma en fågelart i taget, en till två nya fågelarter varje år.

Under Gårdsplanskrysset har de vanligaste fåglarna på Piias gård varit talgoxe, som barnen kallar för ”gulmes”, och fasan. Ifall man gårdsplanskryssar varje år på en och samma plats, kan man jämföra hur individ- och artmängderna varierar år för år.

– Gårdsplanskryssandet är ett mycket bra sätt att börja med fågelskådning. Under vintern är det lätt att få syn på fåglarna och då det finns ett fåtal fågelarter är det är lätt att lära sig att känna igen dem. Fåglarna kommer gärna till fågelmatningen för att äta och då finns det gott om tid att studera dem.


FOTON (får användas fritt i samband med nyhet om Gårdsplanskrysset)):
Piia och Kaisa Nordström deltar i Gårdsplanskrysset. Foto: Tero Nordström:
https://tiedostot.birdlife.fi/media/kuvat/pihabongaus/pihabongaus-piia-ja-kaisa-nordstrom_01.jpg


Anvisningar för deltagande
* Gör fågelobservationer under en timmes tid, endera på lördagen den 28 eller söndagen den 29 januari.
Känn igen vilka olika fågelarter som du observerat under timmen.
* Räkna antalet individer för respektive fågelart enligt det största antalet som du ser samtidigt (på detta sätt undviker du att räkna samma individer flera gånger).
* Anmäl till BirdLife Finland vilka arter du sett och deras maximiantal, senast den 3 februari på adressen www.pihabongaus.fi. Observationerna kan även anmälas på ett postkort, adresserat till BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. På postkortet bör utöver fågelobservationerna anges observatörens/gårdsplanskryssarens adress, observationsplatsens adress, tidpunkten när man observerat/kryssat fåglarna samt antalet observatörer/gårdsplanskryssare.

Ifall man inte ännu känner igen fåglarna som besöker det egna gårdsplanet, hittas bilder och korta beskrivningar på våra vanligaste vinterfåglar under adressen www.pihabongaus.fi.
Bland alla deltagare utlottas priser med fågel anknytningar. BirdLife Finland publicerar resultaten från Gårdsplanskrysset under februari månad.

TILLÄGSINFORMATION
www.pihabongaus.fi


