Månadsbrev april 2020
Så drog årets ringmärkning igång onsdagen den 15 april. Vi startar med nya nät. Nytt
för i år är att vi med plankor på högkant försöker skydda näten mot kor som kliar
pannan på nätstolparna. I påskhelgen när vi i styrelsen satte upp näten var vädret på
långfredagen fantastiskt. Trots att havet fortfarande höll kylskåpstemperatur kunde vi
njuta av Grosshamn i riktig vårstämning. Finaste tiden är ju nu. Blommorna knoppas
och nagelört och skörbjuggsört blommar redan för fullt på ängen. När vi skulle
avsluta på em. så kom en gammal gråvit Stäpphök hanne flygande lågt över ängen
framför vita villan. Den fortsatte upp över bergen kryssande mellan ljung och en,
innan den försvann över bergskrönet i norr. Det är precis så här det ska vara när man
tittar på fåglar. Man vet aldrig vad som kan dyka upp och överraskningar som detta
får man bara några gånger i livet och bara om man är utomhus.
Ringtrastar har nu sträckt in och kan ses rastande på ängarna på Ramsvik. Passa på
och njut av dem innan de sticker vidare till de norska fjällen. Vid Sotenkanalens
västra strand ca 300 m. söder om bron uppehöll sig 23 ringtrastar vecka 16 och 17.
Vi tog chansen och satte upp två mobila nät framför en stor slånbuske där. Strax kom
tre hanar fram och när en kråka flög för nära så skrämdes de upp och en av dem
fastnade i nätet. Jag fick äran att hålla i den 120 gram tunga fågeln som även
ringmärktes förstås.
Innan jag ska berätta om ringmärkningen så vill jag nämna att Corona viruset innebär
att vi inte tar in besökare i labbet, men man kan besöka oss utomhus om man följer
folkhällsomyndighetens rekommendationer. För kännedom så har västkuststiftelsen
ställt in alla sina exkursioner i april och maj.
Årets ringmärkning går bra, vi fångar ca 20 fåglar varje fm. Vanligast är, som sig bör i
april, Rödhakar och Gransångare. Första Lövsångaren fastnade i ”näranätet” den 19
april. Stenskvättor har kommit och vi ser två i par med färgringar, dvs. ett par som
återvänt till Grosshamn. Ett par taltrastar ringmärktes och befriades från fästingar
som även i år står i fokus.
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