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Tisdagen den 8 maj 2018
VÄDER:
Strålande sommarväder.

OTTENBY FÅGELSTATION
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RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 441,
andfänget aktivt
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Norra lunden:
Tornseglare 1, gröngöling 1 (CFN)
Fyrvägen:
Ängshök 1 hane (TJS, SLL, ABH)
Ölands södra udde:
Brun kärrhök 1 honfärgad (CFN, ABH, SLL, DIS, MVT m. fl.)
Kungsgärdet:
Brun kärrhök 1 hane (TJS, SLL, ABH)

Brushane 1
Ängspiplärka 1
Gulärla 1
Gärdsmyg 1
Blåhake 1
Rödstjärt 2
Koltrast 1
Ärtsångare 3
Svarthätta 1
Gransångare 1
Lövsångare 9
Grönfink 1
Totalt 23 individer av 12
arter.
Ringmärkare: TJS, CFN, DIS,
SLL, BFD, ABH, SPT, RSM,
MVT, HAN.

DIVERSE:
Det fina vädret är förvisso trevligt, men fångsiffrorna blir lidande och i stort sett alla fåglar fångas nu under
de tidigaste rundorna. Ytterligare en Ottenbymorgon ägde rum och en skolguidning genomfördes. Under
eftermiddagen lagades nät i trädgården och även en genomgång av tärnnäten påbörjades i god tid före
sommarens fångst.
Idag fick vi finbesök av ingen mindre än Lars Svensson (Torekov), som stannar en vecka om vädret
tillåter. Med sig har han flera hyllmeter med fågellitteratur, bland annat tidskrifter som ska doneras till
stationen. Överflödet kommer att säljas under den stundande Club300-helgen för en billig penning. Även
Ulf Ottosson (Mellbystrand) samt Stina Andersson (Stockholm) återkom för att gästa oss under Kristi
himmelfärdshelgen. Dagens bästa fångst inträffade efter middagen då en vacker gulärlehane gick in i en
vadarbur. Passande nog kunde Lars förevisa om artens taxonomi och fågeln bestämdes till en
övergångsform mellan sydliga flava och nordliga thunbergi. Även årets första ängspiplärka fångades på
samma sätt.
Bland observationer kan nämnas två mosnäppor i pölen samt en bläsgås på västrevet. Roligast var nog
ändå att Ramón till sist fick sitt efterlängtade livskryss på sångsvan på en tur med Björn till Möckelmossen.

