
OTTENBY FÅGELSTATION

1

Torsdagen den 30 juli 2020
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VÄDER:
Morgon: Moln 4/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 8/8, 
dugg regn runt 1900.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 126, 
antal vadarburstimmar: 741

Småskrake 1
Kärrsnäppa 9
Drillsnäppa 1
Roskarl 1
Skrattmås 8
Fisktärna 1
Tornseglare 2
Backsvala 1
Ladusvala 5
Hussvala 3
Sädesärla 4
Rödstjärt 1
Törnskata 1
Stare 2
Gråsparv 4
Hämpling 4

Totalt 48 individer av 16 
arter.
Ringmärkare: OGN, ERA, 
EAN, NAN, JBT, LJO, LBE, 
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STRÄCK: 
Udden: 
Kricka 21, skedand 10, strandskata 170, kustpipare 1, myrspov 6, 
storspov 5, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 40, grönbena 4, roskarl 3, 
kaspisk trut 1 1k, skräntärna 1 ad (VEN, NAN, JBT, SBM, LBE m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Prutgås 1, mindre strandpipare 3, större strandpipare 10, kustsnäppa 30, 
sandlöpare 5, småsnäppa 1, mosnäppa 3, spovsnäppa 6, kärrsnäppa 50, 
brushane 2, rödbena 3, gluttsnäppa 3, grönbena 2, drillsnäppa 1, roskarl 
15 (VEN, NAN, JBT, SBM, LBE m. fl.)
Västrevet: 
Kaspisk trut 1 1k (VEN)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 15 (HAN, VEN)
Södra schäferiängarna: 
Ljungpipare 150 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Havsörn 2 ad, tornfalk 1, kustlabb 1 (VEN, NAN, JBT, SBM, LBE m. 
fl.)
Sibyllas jaktstuga: 
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DIVERSE:
VADA: Idag aktiverade vi vadarburarna i några timmar. Vi fångade en roskarl och flera vackra unga 
skrattmåsar! Men under eftermiddagen inaktiverade vi dem igen på grund av brist på fåglar.
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Under den här lugna tiden försökte vi komma ikapp med inmatning av data. Vi har nästan 1000 kontroller 
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att mata in. Det kommer att kräva en stor ansträngning från alla!

På kvällen lämnade Anton oss för att ha en liten semester med sin familj. Viktor och Johan tittade på fåglar 
på udden. Såklart hittade Viktor en fin kaspisk trut och Johan slog till med en sträckande skräntärna! 
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