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Måndagen den 26 mars 2018
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Soligt med enstaka moln under förmiddagen, mulnande med
0
korta snöfall under eftermiddagen.
6
12
18
STRÄCK:
Ölands södra udde:
Bläsgås 34, ejder 96, smålom 2, storlom 1, små-/storlom 1,
gråhakedopping 2, trana 1, tobisgrissla 5, skärpiplärka 1, obestämd
korsnäbb 1 (SPT, SWI, NHL, MVT, HAN)
STRÄCKFÖRSÖK:
Ölands södra udde:
Rödglada 1 (SPT, SWI, NHL, MVT, HAN)
RASTARE:
Gäddviken:
Salskrake 10 (NHL, SWI, SPT)
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Västrevet:
Havsörn 2 (NHL, SPT, SWI, HAN)
Fyrvägen:
Dubbeltrast 1 (MVT)
Ölands södra udde:
Snösparv 30 (SPT, SWI, NHL, MVT, HAN)
Fyrträdgården:
Sparvhök 1 hona (NHL)

Vind
V
NV
NO
NO

m/s
3
5
7
7

°C
3
1
1
0

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 330
Gärdsmyg 1
Järnsparv 1
Rödhake 2
Koltrast 16
Taltrast 1
Talgoxe 1
Gulsparv 1
Totalt 23 individer av 7
arter.
Ringmärkare: NHL, SPT,
SWI, HAN.

DIVERSE:
Riktigt samma mängder fågel som under gårdagen blev det inte tal om, men årets första järnsparv kunde
ringmärkas under morgonen. Andra händelser var att Magnus blev intervjuad av P4 Kalmar angående
vårfåglarnas ankomst. Även Maarten hann växla några ord med reportern, som i ett försök att glänsa
lyckades med konststycket att kläcka ur sig en mening på knackig holländska – av allt att döma en
kärleksförklaring – vilket gjorde producenten väldigt förvirrad.
Under eftermiddagen behandlades de bägge bulkarterna kungsfågel och rödhake under ett kort dissmöte,
varefter Hannes åkte till Mörbylånga för att plocka upp Emma Buck (Norwich, Storbritannien), som
kommer att arbeta som ringmärkare i vår. Emma har tidigare erfarenhet av ringmärkning både från hemma i
Storbritannien samt från Ontario i Kanada.
På kvällen gav Noel och Samuel sig ut på årets första nattfångstförsök på västrevet, men kammade tyvärr
noll då vädret var för bra. Sent omsider fick personalen ytterligare förstärkning av Ramón Soto Madrid
(Cabo de Palos, Spanien). Ramón hade liksom Emma anlänt Köpenhamn kring lunchtid, men sedan gjort
misstaget att överskatta den skandinaviska gästfriheten, och försökt lifta hela vägen till Kalmar. Således var
det en milt sagt frusen spanjor som Hannes mötte på Mörbylånga busstation efter midnatt…

