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VÄDER:
Tid
Den första dagen på länge med ostadigt väder. Mörka moln
0
under morgonen med kortare regnskurar, sedan klarnande med
6
sol under eftermiddagen.
12
18

Vind
SO
SO
S
SV

m/s
6
9
6
6

°C
6
6
8
7

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 171
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Sibyllas jaktstuga:
Kornsparv 1 (TJS, SPT, SWI, SSL, ABH m. fl.)
Södra lundspetsen:
Sparvhök 1 (TJS, RSM, SWI)
Södra lundparkeringen:
Blå kärrhök 1 honfärgad (ABH, MVT, HAN)
Ölands södra udde:
Havsörn 1 (TJS, SPT, SWI, SSL, ABH m. fl.)
Kungsgärdet:
Brun kärrhök 1 ad hane, stenfalk 1 honfärgad (TJS, SSL, ALR, RSM,
HAN)

Småfläckig sumphöna 1
Större strandpipare 1
Trädpiplärka 1
Rödhake 5
Sävsparv 1
Totalt 9 individer av 5
arter.
Ringmärkare: SPT, SWI, TJS,
SSL, ABH, RSM, EBK,
MVT, LHH, HAN.

DIVERSE:
Ännu en dag full av häftiga fåglar! Det dramatiska vädret under morgonen satte fart på sjöfåglarna och ett
udda inslag blev de tretåiga måsar som passerade runt västrevet. Även det första riktiga inflödet av
kaspiska trutar kunde noteras. Morgonens riktiga stänkare blev dock inget mindre än en småfläckig
sumphöna! En art som vanligtvis kan vara nog så svår att se bra, eller alls.
Sumphönan upptäcktes tidigt på morgonen på stranden ut mot Hamnudden av gästande fyrvaktarna Göran
Holm och Mats Waern. Utmattad efter en lång natts flygning i den hårda vinden hade den sökt vila så fort
den nått land, men blivit upptäckt av en kråka som i den såg en enkel måltid. Hönan skrek till när kråkan
hackade på den vilket fångade fyrvolontärernas uppmärksamhet. Göran reagerade direkt och började
springa varpå kråkan flög ut på Hamnudden med den i näbben! Kråkan fick dock släppa taget och den
omtöcknade sumphönan kunde fångas in med händerna och lämnas in på fågelstationen. Efter en timme i
en mörk och trygg låda hade fågeln piggnat till och förutom något ytligt sår verkade den vara vid hälsan, så
den fick förses med en ring och släpptes sedan på en säkrare plats nere vid ängsnäten. Ännu en häftig
fångst som föregås av en anmärkningsvärd historia!
Dagens obsar slutar dock inte med detta. Sam, som missat gårdagens nötväcka, fick nu chansen på nytt då
den återfångades under morgonen. Redigt taggad gav han sig ut på en ny runda av vadarinventering men
hittade istället ett par snygga halsbandsflugsnappare vid kungsgården, och medan dessa avnjöts sjöng en
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kornsparv en strof och flög över vägen. Sparven verkade hålla ett revir och var sedan kvar hela dagen,
lagom till att de som varit uppe i Kalmar också fick se den.
Anna Lotsander kunde där plockas upp och blir stationspersonalens nyaste tillskott. Anna kommer att
arbeta med sin kandidatuppsats om flyttningsfenologi under de kommande två veckorna, men kommer
förhoppningsvis ha tid att även lära sig ett och annat om ringmärkning. Linus Hedh tackade samtidigt för sig
och åkte tillbaka till Lund efter att ha fångat ytterligare en strandpipare.

