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Fredagen den 8 januari 2021
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VÄDER:
Morgon: Moln 8/8, lätt regn. Eftermiddag: Moln 7/8, lätt regn.

RINGMÄRKNING:
Inga nät

Gräsand 3
Snösparv 1

Totalt 4 individer av 2 
arter.
Ringmärkare: VEN, AMN, 
VBD.

RASTARE: 
Udden: 
Vinterhämpling 40 (VEN)
Sandvik: 
Storspov 1 (VEN, AMN, VBD)
Södra lunden: 
Björktrast 20 (AMN, VBD)
Gäddviken: 
Stjärtand 1 hane, skedand 1 hona, brunand 1 hane, salskrake 1 (AMN, 
VEN, VBD)
Södra schäferiängarna: 
Ljungpipare 15 (AMN, VBD)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Västrevet: 
Havsörn 1 (AMN, VBD)
Sandvik: 
Havsörn 2 (VEN, AMN, VBD)
Norrvik: 
Havsörn 2 (AMN, VBD)
Norra lunden: 
Ormvråk 1 (AMN, VBD)
Södra schäferiängarna: 
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DIVERSE:
Magnus på besök igen och det var också Thomas Tiger en kort sväng för att lämna ett gamalt foto på en 
buskskvätta från 80-talet. Här var också målaren tillbaka som fick sig en titt på en snösparv som Viktor 
(VEN) fixade fram från udden. Fram fixade VEN dessutom 3 gräsänder lite senare under dagen. 
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