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Måndagen den 31 augusti 2020

Tid
0
6
12

Tid
0
6
12
18

Tid
0
6
12
18

Vind
N
N
NV

Vind
N
N
NV
SO

m/s
4
8
7

m/s
4
8
7
2

°C
13
12
16

°C
13
12
16
15

VÄDER:
Morgon: Moln 5/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 4/8, 
ingen nederbörd.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 276

Sädesärla 19
Rödhake 8
Rödstjärt 12
Sävsångare 1
Ärtsångare 9
Törnsångare 1
Svarthätta 3
Grönsångare 1
Lövsångare 70
Grå flugsnappare 1
Pilfink 1

Totalt 126 individer av 11 
arter.
Ringmärkare: VEN, LBE, 
AMN, EAN, FJA, NHL, 
JSH, RET, VBD.

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 700, snatterand 20, stjärtand 30, skedand 50, sjöorre 300, ob. 
ängs-/stäpphök 1, tornfalk 1, kärrsnäppa 250, myrsnäppa 1, storspov 
20, rödbena 10 (VEN, FJA, NHL, VEB, EAN m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Sparvhök 20, fiskgjuse 2 1k (VEN, FJA, NHL, VEB, EAN m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Brunand 1 hane, enkelbeckasin 2, kaspisk trut 1 2k (VEN, FJA, NHL, 
VEB, EAN m. fl.)
Västrevet: 
Gluttsnäppa 10, kaspisk trut 1 ad + 1 1k (NHL, VEN, FJA)
Gäddviken: 
Sångsvan 1 (VEN)
Fyrträdgården: 
Gök 1, blåhake 1 1k, höksångare 1 1k (EAN, VEN, NHL, MHM)
Södra schäferiängarna: 
Råka 1 1k (FJA, VBD, VEN)
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Mätta och belåtna skulle AMN och VBD ta med sig JSH för att börja kolla på serier som dom fastnat för 
men kom då ihåg att sparvhöksnäten ska upp inför morgondagen. Det gjordes med bravur med några små, 
små fördröjningar som resulterade i bra resultat (ish). Vidare pågick ärlefångsten som så oftast dessa 
kvällar och EAN såg en blåhake i fyrträdgården idag, hoppas den stannar tills imorgon!
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