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Ja det kallas ju aprilväder. Relativt kallt men med en period med ovanlig värme. 

 

”Nätfångad” temperatur från Hunnebostrand. 

En hel del vind och i början av månaden med massor av havssulor mot söder. Vissa behövde 
uppsöka land (3 minst på Sotenäset) och när vi satte upp nätstolparna flög en sula över 
huvudet på oss inne över land. Dagen innan förlorades ett nät pga vinden. Man kan undra om 
albatrossen som rapporterats utanför Hönö och senare i Skåne inte också passerat 
Grosshamn? 

Betesdjuren som ju är en förutsättning för det öppna landskapet och mycket av insekterna 
som mat till fåglarna har inte kommit ut ännu men växtligheten har tagit fart och nu i slutet av 
månaden är det full fart på skörbjuggsört och strandmaskrosor men triften verkar ha tvekat 
lite. 

  

Slånbärsbuskarna har börjat bli vita och porsen blommar och doftar ännu. Björklöven har nu 
blivit så stora att man kan förvänta sig att lövsångarna snart kommer. 



 

Vårtbjörk med hängande hanblommor och honblommor upp till höger. 

Stenskvätteparet som häckade förra året vid kulverten vid Vita villan var tidigt på plats och 
ringarna lästes av utav Jan Artursson med tubkikare och har senare kunnat fotas tillsammans 
fortfarande i samma område. Ytterligare färgmärkta stenskvättor har setts.  

 

Honan E29 ensam med avläsbar ring

 

och hannen A71 till vänster och honan E29 till höger samt en hämpling. Hannen är kläckt 
2017 och honan var 2+ i maj 2016 så hon börjar bli till åren ! Kan hon kläcka 4 ungar i år 
också? 



Det har varit gott om ringtrast  

 

Hane född förra året (20; näbb och obytta vitkantade större täckare) till vänster och hona till 
höger. 

Göktytan har kommit. 
Några av oss har redan plockat fästingar så det kan vara klokt att se över sitt skydd för TBE 
trots att alla just nu är upptagna av ett annat värre virus. 
Lärkorna drillar över ängen och över området norr om parkeringsplatsen där även svarthakad 
buskskvätta har varit synlig under flera veckor. 
 

  

Fler fåglar är ringmärkta och större strandpiparen talar om var man inte skall gå.  
Följ råden (även från FHM så att vi får möjlighet att ses i markerna)! 
 

“April 2021was a month with a supermoon”        


