
   
  Snälla ta en titt på våra fina plattformar!!! 

GLAD PÅSK allesammans! 
Äntligen är våren här. Vintern har känts lång, men nu ligger vi alla i startgroparna för 
ringmärkningen den 15 april. 
Fågelstationen har städats och målats in i det sista. Långa stänger har fått flytta ut med hjälp 
av Magnus. 
Nya spångar och förlängda nät, utförda av Gunnar S, Jonny och Christer, förgyller tillvaron 
och nu är det bara sista minuten arbete kvar veckan innan den 15. 
Under vinterhalvåret har vi ringmärkt lite gulsparvar och även fått en del bifångst. Mer om 
detta finns att läsa under gruppen Grosshamns fältstation där Peder lagt ut en del 
information. 
Gunnar A och Gunnar S har spikat och satt upp knipholkar vid någon damm på 
Ramsvikslandet. Trevligt vore det om någon skrak eller knipa hittade dit redan första 
säsongen. 
Vägen till stationen har förbättrats och detta fick vi trevlig hjälp med av Martin.  
Vi har även haft ett gäng med elektrikerelever som gjort ett jättefint arbete med bland annat 
ljussättning i fågelstationen men också satt upp en efterlängtad ytterbelysning på fågellabbet. 
Pandemin är tyvärr inte över. När vi är igång är alla hjärtligt välkomna men man får inte gå in 
i labbet. Vi ringmärker gärna utomhus och har en plexiglasskiva att ta fram vid besök. 
Nedan kommer lite bilder från diverse arbete och naturligt nog finns det även alltid rum för 
lite fika även om det inte dokumenterats i bild denna gång 

  
Martin hjälper oss med vägen  Gunnar sätter upp holkar 

  
Vi lär oss mer och mer om detaljer för att kunna bestämma ålder rätt. Här gulsparvsmärkning. 



 
 Peder har skrapat och skrapat och sedan Här har byggts en spång för myren-nätet 
Målat. Men det får ni se när ni besöker oss 
 

  
Här väntar hissarna på att sättas upp Även annat än fåglar kan man spana efter 
   Såhär års. Detta är en sorgmantel. 
 

 
Staffans bild av en sidensvans och Peders fina bild av en sånglärka får representera övergången från vinter till 
vår.  
Vi ses i Grosshamn/Kristina 


