Hej alla medlemmar i Grosshamns Fältsta on
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Just nu är det mi i vintern. Stormarna kommer den ena e er den andra in över västkusten. Det är nu
som man kan se oceanfåglar här. I Grosshamn ﬁnns en OBS-lada där man kan spana ut över havet.
Vanligast är a havssula och storlabb ﬂyger in, men ibland kommer spännande saker in ll kusten
exempelvis svartbrynad albatross, tärnmås, mindre lira, lunnefågel etc. Prova på någon gång och åk
ll Grosshamn i storm om ni inte gjort det förut. Vädret kollar du i Grosshamn genom a gå in på vår
hemsida och tryck på knappen Weather. Då kan du se vindhas ghet, vindriktning, regn, temperatur
och mycket mer. Sidan laddas upp var 10e minut.

En havstrut sveper över vågorna, Grosshamn. Foto: G Andersson, 2016.

Någon enstaka gång per år ser man något sällsynt. Här är det en svartbrynad albatross (Diomedea
melanophris) som i en sydvästlig kuling sveper in mot Grosshamn. Man ser det typiska kumlet
(Skägga) utanför Grosshamn, 2016. Foto: Lennart Hermansson, hemsida tringafoto.se, som vi kan
rekommendera.
Man kan inte låta bli a tänka på hur otroligt välanpassade dessa oceanfåglar är ll livet på
oceanerna. En del lever nästan hela året på vingarna över havet.
Vintern är också den när man tänker på våren, men a det är förfärligt länge ll våren. Våren är en
fantas sk d. Man längtar e er de där intensiva mornarna med massor av fåglar som sjunger. De
första rik ga sångarna kommer i mi en av april och crescendot blir i slutet av maj. Våra vinterfåglar
som gulsparven sä er igång för fullt då också med a sjunga.

Sjungande gulsparv på Ramsvik, Foto G Andersson 2017

Många beskrivningar och poem har skrivits om fåglarnas vårsånger. E av barnbarnen som visat
intresse för fågelsång u ryckte sig så här ﬁnt: Jag tycker om sommaren för när fåglarna sjunger
skriver dom en osynlig bok av melodier i luften (Jonatan, 5 år)
Vintern är också den d när man behöver förnya medlemskapet i Grosshamns Fältsta on. Det är 50kr
ll Bankgiro: 540-3498 (Swedbank) eller Swish: 1230795567. Glöm inte skriva namn, adress,
telefonnummer och mailadress. Du kan kontakta Ing-Marie Rörberg Artursson 070-265 3539
ingmarie.artursson@gmail.com

