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Tisdagen den 17 april 2018
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Molnigt under morgonen, snabbt klarnande med sol under resten
0
av dagen.
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RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 393
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Västrevet:
Havsörn 2 (SPT, SWI, EFG, HAN)
Kungsstenarna:
Sparvhök 1, ormvråk 1 (UON)
Norra lunden:
Havsörn 1 ad, ormvråk 1, hussvala 1 (SPT)
Kungsgården:
Brun kärrhök 1 ad hane, blå kärrhök 1 ad hane (UON)
Purpurdammarna:
Tornfalk 1 hane (UON)
Västra mark:
Blå kärrhök 1 honfärgad (UON)

Hornuggla 1
Sädesärla 1
Gärdsmyg 11
Järnsparv 1
Rödhake 279
Koltrast 6
Björktrast 1
Taltrast 3
Rödvingetrast 1
Ärtsångare 1
Svarthätta 3
Gransångare 9
Lövsångare 1
Kungsfågel 9
Brandkronad kungsfågel 4
Bofink 1
Grönfink 2
Totalt 334 individer av 17
arter.
Ringmärkare: SPT, TJS, EBK,
ABH, SWI, RSM, EFG,
UON, ADY, MNN, HAN.

DIVERSE:
Våren är nu i fullt sving och fåglarna fortsätter att strömma in. Efter en svacka på några dagar har de
brandkronade nu återvänt och hela fyra stycken fångades under morgonen. Emma som varit snäll och givit
bort gårdagens hornuggla behövde inte vänta länge på sin belöning då ytterligare en kunde fångas. Bland
alla rödhakarna stod även att finna en dansk kontroll. I fält slog Eskil till med en insträckande ägretthäger
under den tidiga morgonen.
Under eftermiddagen åkte Hannes och Tim till Kalmar för att storhandla och släppte samtidigt av Aron och
Max som nu lämnar stationen nya äventyr. De förtjänar ett stort tack för sin oumbärliga hjälp under de
gångna stordagarna! Ulf påbörjade vadarinventeringen av västra mark, i övrigt blev det en lugn eftermiddag
på udden. Mot kvällen drog alla på en härfågel vid fyrvägen, som tyvärr inte kunde återfinnas. Det har varit
ett märkbart inflöde av härfåglar till både Öland och Gotland under den gångna helgen och chanserna att
något par går till häckning är nog bättre än vanligtvis.

