En lyckad morgon!
Den 5 oktober, efter flera dagars ostlig vind och regn såg det äntligen ut att bli en bra dag för
ringmärkning på Nötö. Ingen vind, inget regn och till en början ett stort moln, som gjorde att
de två nät jag fått upp före gryningen var nästan osynliga. Framför allt är det gulsparv vi
hoppas på, en art som minskat i antal sedan flera år tillbaka och som är ett av våra projekt
på Grosshamns Fältstation.
Redan efter några minuter satt det fyra gulsparvar i nätet och strax därefter gällde det att
hinna med alla fåglar som fastnat. Det tog ett bra tag innan Gunnar (S) fått sina två nät på
plats och alla näten var uppe. Pga en allergi får jag inte längre hålla i fåglar, varför Gunnar
var ensam om att både plocka ur näten och ringmärka.
Min insats bestod i att föra protokoll och dricka kaffe och se om det satt fåglar i näten. Och
det gjorde det verkligen: Bland alla gulsparvar, sävsparvar och grönsiskor satt en liten
rackare som höll på att ta sig igenom maskorna, en taigasångare! Gunnar kom snabbt till
undsättning och GFS fick en ny art, den 81:a. Den har blivit vanligare i Sverige på senare år
och fångas fr.a. på hösten, dock inte på Sotenäset. I Grosshamn har vi bara hört ett ex för
några år sedan.
Först vid elvatiden blev det lite lugnare och Gunnar fick äntligen möjlighet till en mycket
välförtjänt kopp te! Sammanlagt fick vi 84 nymärkningar och en egenkontroll av en koltrast
märkt den 27 september. Rekord hittills för Nötö.
En riktigt bra morgon!
/Peder Kinberg
Gulsparv 27
Sävsparv 21
Pilfink 8
Grönsiska 7
Blåmes 5
Svarthätta 3

Koltrast 2 + 1 ctrl
Rödhake 2
Gärdsmyg 2
Talgoxe 1
Järnsparv 1
Gråsiska 1

Ärtsångare 1
Kungsfågel 1
Taigasångare 1
Gransångare 1

Taigasångare den 5 oktober 2020 på Nötö

