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Sista   ringmärkta   fåglarna   under   ordinarie   tid   -15   september   2019   trots   ”storm”   i   byarna.  

Gärdsmygen   var   den   sista.   Den   var   inte   helt   lätt   att   åldersbestämma   men   talgoxen   bör   du   kunna  
klara.  

Vi   nådde   1332   vilket   främst   berodde   på   att   sista   veckorna   innehållit   ovanligt   mycket   regn   och  
dessutom   hård   blåst.   Inte   ens   Falsterbo   hade   fler   fåglar   ringmärkta   än   vi   hade   den   15   september!  

Hammarö   hade   upp   mot   90-talet   fåglar   ringmärkta   varav   nästan   hälften   var   kungsfågel    och   näst  
vanligaste   var   rödhake.   Så   kanske   blir   det   en   liten   kungsfågelinvasion   i   år.   

 

 



Den   13   fångade   vi   en   rödhake   som   plockades   på   en   enda   fästing   (ingen   kan   hitta   fästingar   som  
Laura   och   som    skiljer   ut   larver   och   nymfer   utan   mikroskop)   och   nästa   dag   återfångades   den   med  
8   stycken!   Det   är   sådant   som   hinns   med   när   det   inte   är   så   många   fåglar.  

Den   högra   fågeln   får   ni   lista   ut   själva.   Tips:   Erik   Rosenberg   skrev   i   sin   bok   att   den   känns    i   fält  
igen   på   att   den   saknar   kännetecken!!   Men   i   handen   har   man   nytta   av   en   lokaliserad   färgnyans!  

 

 

 

 

Den   8   september   såg   det   lite   lovande   ut   och   man   kunde   kanske   misstänka   en   skjuts   av   fåglar   från  
norr   när   jetströmmarna   såg   ut   så   här?  

 

 

Pilen   markerar   Sverige   och   Grosshamns   fältstation,   men   det   blev   istället   en   massiv   västlig  
jetström   som   väl   inte   någon   undgått   att   lägga   märke   till.   Även   om   jetströmmen   går   relativt   högt  
upp   så   ställer   den   till   med   effekter   även   på   jordytan.   

 

 

 

 



 

 

En   spindelhane   paketerade   en   fluga   genom   att   använda   nätets   trådar   uti   björnbärssnåret   utanför  
labbet   medan   honan   väntade   i   ena   hörnet   kanske   för   att   så   småningom   äta   upp   båda?   Lauras  
upptäckt   och   hon   var   nog   också   influencer!?  

 



Bland   näten   hittade   vi   långfotad   röksvamp   som   puffade   när   man   råkade   trampa   på   den   under   N1  
nätet.   Vid   stranden   kunde   man   hitta   den   nyligen   utbrutna   kustvägglaven   som   skiljer   sig   från  
vägglaven   genom   att   sakna   apothecier   (fruktkroppar)   och   ha   rikligt   med   överbefolkade   smålober  
i   centrum.  

 

Flera   nya   små   strandbetor   (ursprunget   till   våra   rödbetor   ex.)   hittades   rätt   långt   upp   på   land   nära  
”rosnätet”   men   dit   höststormarnas   vatten   når    och   vinterståndare   av   vårtåteln   som   blommar   i  
april/maj!  

 

Det   är   dags   för   gentianor,   vaxskivlingar   och   ängsvädd   i   våra   marker.  

 

 

Hela   september   kunde   man   glädja   sig   åt   upp   till   över   100   tals   vitkindade   gäss….  



 

Nu   är   de   snart   på   väg   mot   Hollands   kuster   om   de   inte   fastnar   i   

Pildammsparken   i   Malmö…  

 

 

God   höst   önskar   styrelsen   via  

Aimon  


