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Fredagen den 16 oktober 2020
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VÄDER:
Morgon: Moln 8/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 4/8, lätt 
regn.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 445, 
rovfågelfällan aktiv, 
andfänget aktivt

Sparvhök 1
Dvärgbeckasin 1
Enkelbeckasin 1
Gråtrut 1
Gärdsmyg 27
Järnsparv 3
Rödhake 21
Koltrast 28
Taltrast 3
Rödvingetrast 2
Gransångare 6
Gransångare, underarten tristis 
1
Kungsfågel 89
Skäggmes 1
Svartmes 1
Blåmes 49
Talgoxe 2
Trädkrypare 6
Stare 1
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STRÄCK: 
Udden: 
Mindre sångsvan 4 2k+ (VEN, FJA, NHL)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Ormvråk 2, fjällvråk 5 (VEN, FJA, NHL)

RASTARE: 
Udden: 
Forsärla 1, råka 2 1k (VEN, FJA, NHL)
Västrevet: 
Tuvsnäppa 1, gluttsnäppa 3, kaspisk trut 2 2k, strömstare 1 (FJA, 
VEN, NHL, MHM, EAN m. fl.)
Norrvik: 
Myrspov 2 (FJA, VEN, NHL, MHM, EAN)
Gäddviken: 
Sångsvan 1 (FJA)
Hahns fd. sjöbod: 
Dvärgbeckasin 1 (NHL)
Norra schäferiängarna: 
Vitkindad gås 800 (AMN, FJA, JSH, ALE)
Fyrträdgården: 
Varfågel 1, stenknäck 1 (FJA, RET)
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ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Pilgrimsfalk 1 1k (VEN, FJA, NHL)
Västrevet: 
Havsörn 1 ad (FJA, VEN, NHL, MHM, EAN m. fl.)
Fyrträdgården: 
Sparvhök 3 (FJA, RET)
Södra schäferiängarna: 
Tornfalk 1, korp 3 (FJA, VEN)
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DIVERSE:
STTG: En skäggmes i ängsnäten, svartmes, mycket blåmes, massa koltrastar, en tristis gransångare och en 
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