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Måndagen den 1 juni 2020
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VÄDER:
Morgon: Moln 1/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 0/8, 
ingen nederbörd.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 488

Kärrsnäppa 23
Nattskärra 1
Hussvala 1
Rödstjärt 2
Stenskvätta 1
Kärrsångare 1
Ärtsångare 3
Törnsångare 1
Gransångare 2
Lövsångare 21
Grå flugsnappare 1
Talgoxe 6

Totalt 63 individer av 12 
arter.
Ringmärkare: LBE, SBM, 
HAN, DWY, VBD, VEN, 
ERA, AMN.

STRÄCK: 
Udden: 
Prutgås 500, lärkfalk 1, trana 20, nattskärra 2 (HAN, DWY, VEN, 
VBD, LBE m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 hona, kornsparv 2 (HAN, DWY, VEN, VBD, LBE m. 
fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Kustsnäppa 1, kärrsnäppa 300, roskarl 1, dvärgmås 2 2k (HAN, DWY, 
VEN, VBD, LBE m. fl.)
Fyrträdgården: 
Rosenfink 1 (HAN, VBD, LBE, VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Havsörn 2 ad + 1 2k, silltrut 1 ad, skräntärna 2 ad (HAN, DWY, VEN, 
VBD, LBE m. fl.)
Västrevet: 
Kaspisk trut 1 2k (LBE, HAN, VEN, SBM)
Sandvik: 
Pilgrimsfalk 1 (VEN)
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