
1:a maj  
 Öppet Hus och Premiär för årets ringmärkningssäsong i Grosshamn. 

 
Så kom den äntligen - 1:a maj. Dagen som innebar startskottet för årets allmänna 
ringmärkningen i GFS regi. Passande nog så kom också värmen som vi har längtat efter 
så mycket. Och med solen och värmen kom det också mycket folk och mycket fågel till 
Grosshamn på Ramsvikslandet i Sotenäs, precis som det ska vara på en premiär.  
 
Redan före kl.06 var de första näten öppnade och några morgonpigga medlemmar i GFS 
förberedde sig för att gå den första rundan för att vittja näten.  
Fågelsången tilltog med värmen och det dröjde inte länge förrän några fåglar, av 
varsamma och skickliga händer, blev befriade från näten. 
 
Den första arten att märkas på premiärdagen i år var en – kaja!  
Den märktes, som sig bör, av GFS ordförande Gunnar Selstam. 
Det var inte vad vi hade förväntat oss och blev också en ny art för GFS. 
 
Öppet Hus-dagen var annonserad att börja kl.10.00, men redan långt innan dess så 
började intresserade besökare komma. Fler och fler kom, både besökare och fåglar.  
Många nyfikna och intresserade gäster fick lära sig, inte bara att känna igen både 
rödhake, lövsångare och järnsparv. De fick också se på när fåglarna vägdes, mättes och 
märktes. Några fåglar befriades från irriterande fästingar som hamnade i en liten plastpåse 
för att sen skickas på analys. (Av alla de 100-tals fästingar som vi under åren har skickat 
in till prof. Tomas Bergström på Viruslabbet Sahlgrenska, vet vi nu att ingen har varit 
bärare av TBE-virus. Bra att veta både för oss som märker och för alla besökare som 
kommer till Sotenäs om somrarna.) 
Några fick också möjlighet att själva hålla i en nymärkt fågel innan den släpptes ut i frihet 
igen. En spännande upplevelse som inte går att beskriva med ord  – den måste erfars. 

 
Öppet Hus-dagen bjöd på 30 st. nymärkta fåglar (+ 6 st. på Nötö) och 2 kontroller. 54 
personer från 5 år till 80+ kom och njöt av vädret, miljön, medhavd fika och av välgrillad 
korv som Ing-Marie Artursson och GFS bjöd på. 
 
Nu har vi som sagt startat och vi kommer att hålla på, nästan varje dag, fram till den sista 
augusti. 



Så är du morgonpigg och vill uppleva naturen på riktigt nära håll – välkommen och hälsa 
på även om det inte är Öppet Hus och bjuds på korv varje dag. 
 
I år har vi inte mindre än 24 st. nät i Grosshamn. Dessutom har vi 6 nät nere på Nötö och 
ett mobilt nät för nattskärra, som är Peder Kinbergs särskilda projekt.  
 
 
För GFS styrelse 
Kjell Sjödelius 
 

 


