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Lördagen den 26 maj 2018
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Ett åskväder med åtföljande regn passerade över udden under
0
morgonen, spridda skurar följde under hela förmiddagen.
6
Stundtals bröt solen igenom och mot eftermiddagen klarnade
12
himlen upp något.
18

Vind
NO
N
NO
NO

m/s
7
6
5
6

°C
14
14
15
16

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 242,
andfänget aktivt
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Norrvik:
Havsörn 1 ad, brun kärrhök 1 honfärgad (SPT, SLL, TJS, PDV)
Alvaret:
Ängshök 1 ad hane (SPT, SLL, TJS, PDV)
Muralvet:
Brun kärrhök 1 honfärgad, lärkfalk 1, höksångare 1 (SPT, SLL, TJS,
PDV)

Moltonisångare 1
Snatterand 1
Kärrsnäppa 11
Hussvala 1
Rödhake 1
Rödstjärt 8
Ärtsångare 6
Törnsångare 1
Trädgårdssångare 1
Lundsångare 1
Lövsångare 3
Mindre flugsnappare 1
Hämpling 1
Totalt 37 individer av 13
arter.
Ringmärkare: ABH, JHS,
SLL, PDV, TJS, SPT, JGM,
MKI, MHM, JWM, HAN.

DIVERSE:
Morgonen började fint med en lundsångare och knappt hade glädjen från denna svalnat innan årets Paul
lyckades fösa in vårens, ja kanske årets raritet i guidenätet – en rödsångare! Arten som tidigare varit känd
som rödstrupig sångare har nu delats upp i tre olika och bestämningen sinsemellan är ökänt knivig. Som tur
rörde det sig om en utfärgade hane och fågeln hade dessutom de yttre stjärtfjädrarna i behåll, men i handen
och med dålig vana av arten var det ändå inte det lättaste att fatta ett beslut om arttillhörigheten. Inte förrän
fågeln släpptes i Bertils trädgård och hade den goda seden att locka högljutt likt en gärdsmyg trillade
polletten ner och bestämningen till Moltonisångare kändes säker. Fjäder togs även för DNA-analys och
förhoppningsvis kommer reslutatet av denna att säga detsamma. Skulle fågeln godkännas för publicering
som sådan ugör den det andra fyndet någonsin i Sverige och den första att ringmärkas vid Ottenby! Den
tillbringade sedan återstoden av dagen kring samma äppelträd i trädgården och gladde många tillresta
kryssare.
Det hela slutar dock inte utan änne en blytung art hittades på Öland som samtliga i personalen var tvungna
att åka och titta på, nämligen en knölsvärta av den sibiriska rasen stejnegeri i Degerhamn. En rar anka i
fångsten blev en snatterand i en bur i pölen.
En Ottenbymorgon och tre guidningar hanns på något sätt med, dessutom kom Jonas Waldenström
återigen ner för att guida sina egna studenter. Britterna har under helgen utmanats på ett artrally där
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Ottenby står mot Tims hemlokal Spurn, och av antalet timmar i fält att döma är de fast beslutna att vinna!

