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Söndagen den 15 november 2020

Tid
0
6
12

Tid
0
6
12
18

Tid
0
6
12
18

Vind
SV
S
S

Vind
SV
S
S
S

m/s
2
6
7

m/s
2
6
7
4

°C
10
11
11

°C
10
11
11
11

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

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 175, 
rovfågelfällan aktiv, 
andfänget aktivt

Gräsand 2
Gärdsmyg 1
Rödhake 1
Taltrast 1
Svarthätta 1
Kungsfågel 1
Gråsiska 7
Brunsiska 2

Totalt 16 individer av 8 
arter.
Ringmärkare: LBE, ALE, 
JSH, RET, FJA, VEN, VBD, 
NHL, EAN, AMN.

STRÄCK: 
Udden: 
Gråhakedopping 1, dvärgmås 1 ad, fiskmås 500, kaspisk trut 2 ad, 
tretåig mås 5 1k (FJA, VEN, NHL, AMN)

RASTARE: 
Udden: 
Skärsnäppa 1 1k, snösparv 100 (FJA, VEN, NHL, AMN)
Västrevet: 
Kaspisk trut 3 ad + 1 2k (FJA, VEN, NHL, AMN)
Sandvik: 
Storspov 1 (VEN)
Gäddviken: 
Brunand 1 hane (FJA)
Fyrträdgården: 
Brandkronad kungsfågel 1, snösiska 1 (FJA, VEN, AMN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Sparvhök 2, pilgrimsfalk 1 1k hona (FJA, VEN, NHL, AMN)
Västrevet: 
Havsörn 1 (FJA, VEN, NHL, AMN)
Norra lunden: 
Havsörn 2 (FJA, VEN)
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När de kom hem hade RET, VBD och LBE yoga i hallen medans Ebba (EAN) agerade frisör till Noel 
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(NHL). 

Senare på kvällen hämtades det pizza från kvarnen och firades med spel och skoj! Tack igen för det 49e 
året av standardiserad fångst!


