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Tisdagen den 10 april 2018
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Molnigt under morgonen men klarnande under eftermiddagen.
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RINGMÄRKNING:
Inga nät
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Västrevet:
Havsörn 1 4k + 1 3k + 1 ad (RSM, TJS, SWI, EFG, EBK m. fl.)
Mellersta lunden:
Ormvråk 4, pilgrimsfalk 1, morkulla 3 (EFG, ESR)
Södra lunden:
Rödglada 2 (EFG)
Hingsthagen:
Havsörn 3 (EFG, ESR)
Fyrvägen:
Sparvhök 1 (EFG)
Västra mark:
Morkulla 2, skogssnäppa 2, varfågel 1 (EFG, ESR)
Ölands södra udde:
Berglärka 4 (RSM, TJS, SWI, EFG, EBK m. fl.)
Fyrträdgården:
Sparvhök 1 (RSM, TJS, SWI, EFG, EBK m. fl.)

Morkulla 1
Gärdsmyg 1
Järnsparv 1
Rödhake 39
Koltrast 7
Taltrast 2
Rödvingetrast 2
Gransångare 2
Kungsfågel 1
Trädkrypare 1
Bofink 1
Totalt 58 individer av 11
arter.
Ringmärkare: ADY, SPT,
ESR, TJS, RSM, IFN, EBK,
SWI, EFG, HAN.

DIVERSE:
Det blev en kylslagen morgon till följd av de hårda nordostvindarnas återkomst. Våren lät sig dock inte
kuvas och ett visst inflöde av nya fåglar kunde noteras. Trots att näten förblev stängda fortsatte
Helgolandsfällorna att leverera, och en morkulla i A-fällan blev fångstens höjdpunkt. Årets första hussvala
sågs samtidigt ihopkurad på väggen ovanför dörren till ringmärkningslabbet, till synes förvirrat
kontemplerandes om den borde börja prospektera efter en lämplig boplats eller vända om söderut.
Efter att ringmärkningsbestyren rundats av för dagen gjordes det äntligen slag i saken och dykandsfällan
bärgades ur Gäddviken. Vid det här laget har de flesta änderna redan givit sig av och snart är det fullt av
häckande fåglar som inte bör störas. Totalsumman på noll fångade fåglar fick väl ses som förväntad, men vi
vann åtminstone ett träningspass.
Under eftermiddagen begav sig Hannes och Tim till Kalmar för att handla. Eskil och Elena passade då på
att få skjuts till Kungsgården där de slog till med årets första ringtrast. Detta firades med efterrätt i form av
en jättegod kaka som Sara hade bakat. Till kvällen kom Maarten tillbaka från Lund och Aron gav sig ut på
nattfångst. Trots att det bjöds på tre chanser lyckades han inte med att fånga en jorduggla, men det kan ju
vara svårt när man bara använder händerna…

