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Måndagen den 9 april 2018
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VÄDER:
Soligt hela dagen men med dis som försämrade sikten långt ut.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 378

Gärdsmyg 20
Rödhake 89
Koltrast 3
Taltrast 1
Gransångare 7
Kungsfågel 11
Brandkronad kungsfågel 5
Gråsparv 2
Bofink 1
Grönfink 1
Steglits 2
Gråsiska 1

Totalt 143 individer av 12 
arter.
Ringmärkare: SPT, IFN, 
RSM, ADY, SWI, EBK, 
EFG, ESR, TJS, HAN.

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Ölands södra udde: 
Rödglada 1, havsörn 1 (ADY, EFG, SPT, RSM, TJS m. fl.)

DIVERSE:
En fin morgon som såg många nya ankomster i trädgården, däribland årets första rödstjärt som tyvärr kom 
undan utan ring. Mest anmärkningsvärt var dock att hela fem brandkronade kungsfåglar kunde ringmärkas 
– detta innebär ett nytt dagsrekord för fågelstationen, liksom ett nytt årsbästa då totalsumman nu uppgår till 
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