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Fredagen den 1 juni 2018
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Sommarens första dag kännetecknades föga förvånande av
0
strålande solsken.
6
12
18

Vind
NO
NO
NO
NO

m/s
4
5
7
4

°C
14
16
19
17

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 488
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Västrevet:
Tobisgrissla 1 (JHS)
Mellersta lunden:
Ormvråk 1 (ABH)
Norra lunden:
Rosenfink 3 (JHS, ABH)
Bondängen:
Tornfalk 1 (JHS)
Södra lundspetsen:
Höksångare 1 (UON)
Gravfältet:
Brun kärrhök 1 ad hane, ormvråk 1 (UON, SPT)
Utmarken:
Skogssnäppa 4, höksångare 1 (SPT)
Västra mark:
Trana 6 (UON, SPT)
Ölands södra udde:
Havsörn 1 ad, småsnäppa 1, kaspisk trut 1 2k (JHS, ABH, SLL, DIS,
TJS m. fl.)
Fyrträdgården:
Morkulla 1, rosenfink 1
Kungsgärdet:
Rapphöna 1

Korttålärka 1
Hussvala 2
Stenskvätta 2
Kärrsångare 4
Rörsångare 1
Härmsångare 1
Ärtsångare 2
Lövsångare 1
Svartmes 1
Stare 3
Gråsparv 1
Hämpling 2
Totalt 21 individer av 12
arter.
Ringmärkare: DIS, ABH,
SLL, TJS, PDV, SPT, JHS,
HAN.

DIVERSE:
Liksom förra året kom sommarens första dag med något alldeles extra i fågelväg. Denna gång blev det
ingen rallhäger men väl en korttålärka som en mycket förbryllad Tim plockade ur A-fällenätet efter att Paul
uppmärksammat en fågel som verkade hänga löst. Hannes var då redan på väg tillbaka till labbet i tron att
det blivit ännu en nollrunda. Tveklöst hade den sydliga lärkan anlänt med det varma sommarvädret, och
arten ses relativt regelbundet i området så här års, men det är inte ofta som det fångas lärkor på stationen
över huvud taget, och särskilt inte i nät i den standardiserade trädgårdsfångsten. Detta var den första
korttålärkan någonsin att ringmärkas vid Ottenby, och antalet ringmärkta arter närmar sig nu den magiska
300-gränsen!
Anette Strand kom på besök och tog med sig representanter från Svenskt Friluftsliv på en Ottenbymorgon,
vilken blev lyckade då de hade turen att komma samtidigt som den rara fångsten. Ännu en oväntad fångst
bjöds på när en svartmes kunde tas senare under morgonen, samt en liten snokunge som omlokaliserades
för att värna om paddorna. Tre guidningar genomfördes totalt.

