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Onsdagen den 2 september 2020
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VÄDER:
Morgon: Moln 8/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 8/8, 
ingen nederbörd.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 286

Kärrsnäppa 5
Enkelbeckasin 1
Skrattmås 1
Trädpiplärka 5
Rödhake 22
Rödstjärt 11
Taltrast 1
Rörsångare 1
Ärtsångare 6
Törnsångare 2
Trädgårdssångare 4
Svarthätta 1
Lövsångare 13
Grå flugsnappare 8
Svartvit flugsnappare 1
Törnskata 2

Totalt 84 individer av 16 
arter.
Ringmärkare: VEN, EAN, 
AMN, NHL, JSH, VBD, 
FJA, MHM, RET, LBE.

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 1000, stjärtand 100, skedand 50, sjöorre 1000, storlom 10, 
tordmule 1 (VEN, FJA)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Fiskgjuse 1 (VEN, FJA)

RASTARE: 
Udden: 
Gravand 4, kustsnäppa 10, brushane 6, enkelbeckasin 5, rödbena 2, 
kaspisk trut 1 1k, skärpiplärka 1 (VEN, FJA)
Västrevet: 
Kaspisk trut 1 1k + 3 ad (VEN, FJA)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Havsörn 5, sparvhök 10, lärkfalk 3, tornseglare 1 (VEN, FJA)
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En ringmärkningsguidning av VEN. 1 vuxen.


