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Fredagen den 4 september 2020
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Morgon: Moln 7/8, lätt regn. Eftermiddag: Moln 5/8, ingen
0
nederbörd.
6
12
18
STRÄCK:
Udden:
Sparvhök 1, kaspisk trut 1 ad (VEN, FJA, NHL)
STRÄCKFÖRSÖK:
Udden:
Brun kärrhök 1 1k (VEN, FJA, NHL)
RASTARE:
Udden:
Enkelbeckasin 2, grönbena 5, silltrut 5, kaspisk trut 1 ad (VEN, FJA,
NHL)
Västrevet:
Havsörn 7, gluttsnäppa 12, silltrut 27, kaspisk trut 5 ad (VEN, FJA)
Gäddviken:
Sångsvan 1 (VEN, FJA)

Vind
S
SV
SV
SV

m/s
6
7
7
8

°C
17
17
18
17

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 477
Trädpiplärka 1
Rödhake 1
Rödstjärt 2
Sävsångare 1
Trädgårdssångare 1
Lövsångare 3
Grå flugsnappare 1
Grönsiska 3
Totalt 13 individer av 8
arter.
Ringmärkare: VEN, JSH,
AMN, RET, NHL, EAN,
FJA, LBE, VBD.

ÖVRIGA OBSERVATIONER:
Udden:
Sparvhök 5 (VEN, FJA, NHL)
Västrevet:
Kustlabb 1 (VEN, FJA)

DIVERSE:
STTG: Tre grönsiskor toppade dagen. Morgonteamet startade med bravur och fångade hela två omärkta
fåglar fram till 08.00 rundan, en grönsiska och en lövsångare. Team två surfade på lyckovågen och höjde
ribban till hela tio omärkta fåglar. Skämt åsido var grönsiskorna varmt välkommna tilsammans med bl.a en
trädgårdssångare och en trädpiplärka.
Dagen i övrigt bestod av vadarbursfixning i form av tvätt och lagning, Noel (NHL) lyckades sortera alla
nya bilder på datorn och Anna (AMN) har publicerat en ny video på sociala medier (Törnskatan, gå och
kolla!). Laima (LBE) och Victoria (VBD) slapp vadarburarna idag eftersom de hade ärenden i
mörbylånga.
På kvällen spelades det Trivial Pursuit som efter timmar av funderande hit och dit avbröts när Noel (NHL),
Julia (JSH) och Ebba (EAN) till sist gick ut för att köra nattfångst. Laima (LBE) och Rae (RET) körde
dessutom nattskärreångst viklet resulterade i tre ringmärkta nattskärror.
Rae (RET) har nu inte kvar några lövsångare i sitt projekt utan har gått vidare till andra arter, spännande!
Något som är värt att nämna är vad som fångats på Annas (AMNs) kamerafälla. Fällan visar nämligen att
vi nattetid får besök av både mård, möss och tidigare också grävlingar. För att inte tala om alla harar.

2
Fredagen den 4 september 2020
OTTENBY FÅGELSTATION
En ringmärkningsguidning av VEN, 2 vuxna.

