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Torsdagen den 19 april 2018
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Strålande solsken under hela dagen. Dimma svepte in under
0
eftermiddagen men lättade fram mot kvällen. Vägen tillbaka till
6
Vita huset lystes sedan upp av en fantastisk stjärnhimmel, endast
12
störd av fyrens sken.
18

Vind
V
NV
SV
SV

m/s
5
4
4
4

°C
8
7
10
7

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 393
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Västrevet:
Havsörn 2 (ABH, EFG, TJS, SPT, HAN)
Norrvik:
Havsörn 1 (EFG, ABH, SPT, TJS, HAN)
Mellersta lunden:
Ormvråk 1 (EFG)
Norra lunden:
Gröngöling 1 (ABH)
Norra schäferiängarna:
Rödspov 2 (EFG, ABH, SPT, TJS, UON)
Södra schäferiängarna:
Rödspov 8 (UON)

Gärdsmyg 6
Rödhake 92
Koltrast 2
Taltrast 12
Svarthätta 3
Gransångare 29
Lövsångare 7
Kungsfågel 5
Svartvit flugsnappare 1
Blåmes 1
Bergfink 1
Gulsparv 1
Totalt 160 individer av 12
arter.
Ringmärkare: SPT, MVT,
ABH, SWI, EBK, EFG,
RSM, TJS, HAN.

DIVERSE:
Våren börjar nu gå över i en ny fas i och med tropikflyttarnas inträde. Idag fångades årets första svartvita
flugsnappare – en grann gammal hane dessutom. En stilig bergfink var också först ut av sitt slag att förses
med en ring. Samtidigt gästades udden av ännu en citronärla och en gulhämpling uppehöll sig i trädgården.
Nio stycken glador kretsade tillsammans över stationen och i det fina vårvädret var det svårt att tänka på
annat än att ge sig ut och skåda.
Det finns emellertid andra plikter här i livet och på eftermiddagen fortsatte arbetet med andfänget.
Gallerväggen i den djupare delen av lockandsdelen byttes och förankrades med stenar i botten, så
förhoppningsvis kommer det nu att vara helt minksäkert. Hälften av ytterväggen blev också färdig. Under
tiden fick Ramón i uppdrag att hjälpa Magnus med att städa fyren, och alla 197 trappsteg har nu sopats
rena från smuts. Inne på stationen fördrevs tiden med korrekturläsning. Efter allt detta slit var det därför
inte mer än rätt att fira dagens insats på skådarmiddagen på Allégården i Kastlösa.

