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VÄDER:
Molnigt under morgonen men klarnande under eftermiddagen.

RINGMÄRKNING:
Inga nät

Morkulla 1
Gärdsmyg 1
Järnsparv 1
Rödhake 39
Koltrast 7
Taltrast 2
Rödvingetrast 2
Gransångare 2
Kungsfågel 1
Trädkrypare 1
Bofink 1

Totalt 58 individer av 11 
arter.
Ringmärkare: ADY, SPT, 
ESR, TJS, RSM, IFN, EBK, 
SWI, EFG, HAN.

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Västrevet: 
Havsörn 1 4k + 1 3k + 1 ad (RSM, TJS, SWI, EFG, EBK m. fl.)
Mellersta lunden: 
Ormvråk 4, pilgrimsfalk 1, morkulla 3 (EFG, ESR)
Södra lunden: 
Rödglada 2 (EFG)
Hingsthagen: 
Havsörn 3 (EFG, ESR)
Fyrvägen: 
Sparvhök 1 (EFG)
Västra mark: 
Morkulla 2, skogssnäppa 2, varfågel 1 (EFG, ESR)
Ölands södra udde: 
Berglärka 4 (RSM, TJS, SWI, EFG, EBK m. fl.)
Fyrträdgården: 
Sparvhök 1 (RSM, TJS, SWI, EFG, EBK m. fl.)
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