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Lördagen den 21 april 2018
VÄDER:
Strålande solsken hela dagen.

OTTENBY FÅGELSTATION
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RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 409
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Mellersta lunden:
Sparvhök 1 (TJS, SPT, SSL, SWI, RSM m. fl.)
Norra lunden:
Brunglada 1, rödglada 12, ormvråk 2 (TJS, SPT, SSL, SWI, RSM m.
fl.)
Södra lundspetsen:
Brun kärrhök 1 ad hane (SPT)
Södra schäferiängarna:
Brun kärrhök 1 subad hane

Rödhake 7
Svart rödstjärt 1
Taltrast 7
Ärtsångare 1
Svarthätta 1
Gransångare 9
Lövsångare 5
Gråsparv 1
Totalt 32 individer av 8
arter.
Ringmärkare: RSM, SPT,
TJS, EBK, SWI, SSL, EFG,
LHH, HAN.

DIVERSE:
Det fina vädret får fåglarna att ta sikte på lunden istället för fyrträdgården, så inte heller idag imponerade
morgonens fångst. Däremot var det gott om fågel i fält. Dagens i särklass häftigaste observation blev av en
utsträckande vit stork som passerade rakt över stationen innan den gav sig av mot fastlandet. En brun
glada lämnade också udden men på betydligt längre avstånd. Idag var det Eskils sista dag på stationen för i
vår och föga förvånande tillbringade han större delen av morgonen i fält. Innan hemfärden hann han slå till
med årets första lärkfalk, bland mycket annat.
Arbetet med andfänget fortsatte och alla ingångarna är nu på plats. Ytterväggarna börjar ta form och två av
de nya dörrarna är färdiga enligt Sams ritningar. Förhoppningsvis återstår nu endast en eller två
arbetsdagar. Nere på stationen fortsatte Emma med korrekturläsningen och snart har alla årets märkningar
dubbelkollats. Linus fångade också årets första strandpipare, som fick äran att bli bärare av en ny
ljuslogger.
Ett stort grattis riktas till Joakim som fyller år idag. Han och Mikaela gästade stationen till middagen då det
planerade besöket på Kvarnen fick ställas in på grund av ett elfel. Istället fick de hålla till godo med
Maartens uppenbara försök till risgrynsgröt, som dock turligt nog serverades med en mustigt kryddig Chili
sin carne...

