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VÄDER:
Morgon: Moln 3/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 6/8, 
dugg regn.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 630

Mindre strandpipare 1
Större strandpipare 2
Kärrsnäppa 86
Rödbena 1
Roskarl 1
Fisktärna 4
Sädesärla 1
Sävsångare 2
Härmsångare 3
Ärtsångare 2
Törnskata 1
Gråsparv 2
Hämpling 2

Totalt 108 individer av 13 
arter.
Ringmärkare: EAN, MLF, 
SHR, LJO, EFG, OGN, 
LPN, JSH, NHL, VEN, LBE, 
VBD, MSM, MHM, JBT, 
NAN, FJN, SSL, HAN, 
AMN.

STRÄCK: 
Udden: 
Årta 1, stenfalk 1, kustpipare 4, myrspov 60, småspov 4, storspov 10, 
gluttsnäppa 10, skogssnäppa 5 (VEN, EFG, OGN, VBD, AMN m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Mindre strandpipare 5, kustsnäppa 5, sandlöpare 1, mosnäppa 10, 
spovsnäppa 5, kärrsnäppa 200, brushane 1, svartsnäppa 2, rödbena 10, 
grönbena 10, drillsnäppa 5, roskarl 10, kaspisk trut 5 4k+ + 3 1k, 
tobisgrissla 1, gulärla 10 (VEN, EFG, OGN, VBD, AMN m. fl.)
Västrevet: 
Kaspisk trut 3 3k + 7 1k + 8 ad (VEN, NHL)
Gäddviken: 
Gluttsnäppa 10 (EFG, NHL)
Södra schäferiängarna: 
Rödspov 3 (NHL, EFG)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Sparvhök 3, backsvala 2 (VEN, EFG, OGN, VBD, AMN m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 1 ad (VEN, NHL)
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