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VÄDER:
Morgn: Moln 3/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 2/8, En 
mindre skur.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 530, 
antal vadarburstimmar: 259

Sparvhök 2
Enkelbeckasin 1
Gärdsmyg 1
Rödhake 4
Näktergal 1
Rödstjärt 11
Sävsångare 3
Kärrsångare 1
Ärtsångare 13
Törnsångare 3
Lövsångare 32
Grå flugsnappare 3
Svartvit flugsnappare 1
Törnskata 2

Totalt 78 individer av 14 
arter.
Ringmärkare: VEN, JSH, 
FJA, LBE, RET, AMN, 
VBD, NHL.

STRÄCK: 
Udden: 
Prutgås 29, gravand 4, bläsand 1870, kricka 200, stjärtand 250, 
skedand 120, bergand 1, sjöorre 2280, svärta 20, storlom 2, 
gråhakedopping 3, sandlöpare 5, kärrsnäppa 200, kustlabb 3 (FJA, 
VEN, EAN, AMN, NHL m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Ägretthäger 5, bivråk 1, brun kärrhök 1 1k, sparvhök 10, ormvråk 1, 
mindre korsnäbb 1 (FJA, VEN, EAN, AMN, NHL m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Gravand 1, brunand 1 hane, större strandpipare 5, kustsnäppa 15, 
kärrsnäppa 20, brushane 2, enkelbeckasin 4, rödbena 5, grönbena 2, 
roskarl 3, kaspisk trut 1 1k, råka 6 (FJA, VEN, EAN, AMN, NHL m. 
fl.)
Gäddviken: 
Sångsvan 1 (FJA, VEN)
Fyrträdgården: 
Större hackspett 1 1k (FJA, NHL, VEN)
Södra schäferiängarna: 
Mosnäppa 1 (FJA, VEN, EAN, AMN, NHL m. fl.)
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DIVERSE:
STTG: Idag hade vi höstens första gärdsmyg, i en av stationsnätens nedersta hylla satt den. Vi hade även 
näktergal och kärrsångare. Julia (JSH) ringmärkte sin första sparvhök och vi kände nog att det blev en 
hyfsat fin start på spetember. Förövrigt var det den första dagen med sparvhöksnätet i bruk.
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Två unga nattskärror blev det.

Inga gudningar idag.


