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Söndagen den 5 april 2020
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VÄDER:
Morgon: Moln 4/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 1/8, 
ingen nederbörd.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 362

Gärdsmyg 13
Järnsparv 1
Rödhake 15
Svart rödstjärt 1
Koltrast 2
Rödvingetrast 1
Gransångare 1
Kungsfågel 3
Blåmes 1
Stare 1
Steglits 1

Totalt 40 individer av 11 
arter.
Ringmärkare: AMN, LBE, 
VEN, VBD, MSM, DWY, 
SSG, SBM.

STRÄCK: 
Udden: 
Sjöorre 3300, salskrake 5 (VEN, MHM, LHH)

RASTARE: 
Udden: 
Smådopping 1, skärsnäppa 3 (VEN, MHM, LHH)
Sandvik: 
Skärfläcka 150, kärrsnäppa 150, rödspov 6 (LHH)
Fyrvägen: 
Kärrsnäppa 50 (LHH)
Södra schäferiängarna: 
Trana 2 (LHH)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Nötväcka 1 (LBE, SBM, AMN)
Västrevet: 
Havsörn 1 ad + 1 2k, silltrut 1 ad (LHH, VEN, SBM, DWY)
Norra lunden: 
Havsörn 2 ad (VEN, VBD, SBM, AMN)
Sibyllas jaktstuga: 
Ormvråk 1, svarthakad buskskvätta 1 hona (VEN, VBD, SBM, AMN)
Kungsgården: 
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DIVERSE:
STTG: 0515-1100. En bra morgon idag! Vi hade exakt 40 fåglar, inklusive vår första svart rödstjärt, 
stiglits och vår första ny stare! I första rundan hittade vi en ringduva i A-fäll nätet! Den ringmärktes här 
2017! Vi fångade också en  hämpling 3k+ hane som vi fotograferade i labbet eftersom hämpling kan vara 
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Hur som helst, efteråt åkte de till Sibyllas för att hitta svarthakad buskskvätta! Det var en fin hona som satt 
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precis vid vägen! Samtidigt åkte LHH ut för att titta på sina större strandpipare (som varje dag) vid 
fyrvägen och över schäferiängarna.

På eftermiddagen fixade LBE A-fäll nätet som en till hare hade sprungit genom! Inte kul, men en bra dag 
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