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Onsdagen den 18 november 2020
OTTENBY FÅGELSTATION
VÄDER:
Tid
Morgon: Moln 7/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 8/8, lätt
0
regn.
6
12
18
STRÄCK:
Udden:
Smålom 33, storlom 5, kaspisk trut 2 1k + 1 2k, tordmule 50,
tobisgrissla 5 (FJA, VEN, NHL)
RASTARE:
Västrevet:
Havsörn 3, fiskmås 3000, kaspisk trut 5 1k + 1 2k + 2 3k + 4 ad (FJA,
VEN, NHL)
Fyrvägen:
Stenskvätta 1 (FJA, VEN, NHL, EAN)
Gäddviken:
Bergand 6, tretåig mås 1 1k (FJA, NHL, VEN)

Vind
SV
SV
SV
SV

m/s
9
9
11
12

°C
11
11
12
11

RINGMÄRKNING:
Inga nät, rovfågelfällan
aktiv, andfänget aktivt
Prutgås 4
Gräsand 5
Kaspisk trut 1
Totalt 10 individer av 3
arter.
Ringmärkare: JSH, VEN,
EAN, NHL, LBE, VBD,
ALE, FJA, AMN.

DIVERSE:
AND: Andfänget bjöd på 5 nya gräsänder och 1 kontroll.
Vid 11 tog Filip (FJA) med sig Rae (RET) till mörbylånga, det var nämligen dags för RET att lämna oss
och åka tillbaka till Lund. Vi tackar så jättemycket för all hjälp och det glada humöret, hoppas resten av
ptojektet går som smort!
Under resten av dagen fixades vadarburar och personalen fick låna en tvättmaskin av Inga-may, tur var väl
det för nu undrade man om stationen verkligen var fylld med ringmärkare eller om det egentligen var
vandrande sophögar. Anna (AMN) tog reda på all tvätten och torktumlaren gick varm ända in på
småtimmarna.
Julia (JSH) och Andrew (ALE) fick ett ryck och tog en roadtrip till Ö&B för att se sig omkring lite och
köpa billiga snacks och grejs.
På kvällen lagade Victoria (VBD) en god curry till middag följt av spel och Noel (NHL) som till Viktors
(VEN) stora lycka fångade en Kaspisk trut! Tänk vilken dröm för VEN att äntligen få ringmärka en
LACAC! Bra jobbat hörni!
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På fyrvägen sågs idag en stenskvätta och Jonas (JWM) var här under dagen för att fixa med något som
vanligt! Nöjd över gårdagens svanfångst, förstås!

