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Onsdagen den 2 september 2020
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Morgon: Moln 8/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 8/8,
0
ingen nederbörd.
6
12
18
STRÄCK:
Udden:
Bläsand 1000, stjärtand 100, skedand 50, sjöorre 1000, storlom 10,
tordmule 1 (VEN, FJA)
STRÄCKFÖRSÖK:
Udden:
Fiskgjuse 1 (VEN, FJA)
RASTARE:
Udden:
Gravand 4, kustsnäppa 10, brushane 6, enkelbeckasin 5, rödbena 2,
kaspisk trut 1 1k, skärpiplärka 1 (VEN, FJA)
Västrevet:
Kaspisk trut 1 1k + 3 ad (VEN, FJA)
ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Udden:
Havsörn 5, sparvhök 10, lärkfalk 3, tornseglare 1 (VEN, FJA)

Vind
NO
NO
NO
NO

m/s
8
6
10
7

°C
15
15
18
17

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 286
Kärrsnäppa 5
Enkelbeckasin 1
Skrattmås 1
Trädpiplärka 5
Rödhake 22
Rödstjärt 11
Taltrast 1
Rörsångare 1
Ärtsångare 6
Törnsångare 2
Trädgårdssångare 4
Svarthätta 1
Lövsångare 13
Grå flugsnappare 8
Svartvit flugsnappare 1
Törnskata 2
Totalt 84 individer av 16
arter.
Ringmärkare: VEN, EAN,
AMN, NHL, JSH, VBD,
FJA, MHM, RET, LBE.

DIVERSE:
STTG: Idag blev vi överraskade av ett antal trädpiplärkor, varav två adulta vilket är mindre vanligt i
fångsten! Vi hade även den första taltrasten för hösten och rörsångare.
VADA: Fåtalet burar fortfarande aktiverade vilket gav oss 5 kärror, en enkelbäck och en skrattmås.
Det här har varit en av de långsammare dagarna med mycket sovande och vilande. Ebba (EAN) och NHL
(Noel) tog släpkärran till soptippen för att sortera skräp på förmiddagen, vilket de gjorde med bravur men
som också innebar att dagens dissmöte får tas imorgon istället.
Till kvällen bjöd Rae (RET) på ett jättegott surdegsbröd till sin supergoda linsgryta och som redan antytt i
tidigare stycke så visar resten av dagen inte på stor poduktivitet. Istället har vi gjort vårt bästa för att vila
från, och i förebyggande syfte från en förkylning som vi beskyller Noel (NHL) för (vi kan glatt meddela att
Noel nu mår bättre och att inget tyder på att det skulle vara covid 19 vi dragit på oss.) Dagen blev ändå i
sin helhet ganska trevlig med serietittande och vila som i vilket fall som helst skulle varit välbehövd.
Rae (RET) fortsätter med sin studie och fick idag fler fåglar, bl.a trädpiplärka.
En ringmärkningsguidning av VEN. 1 vuxen.

