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Fredagen den 15 januari 2021
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VÄDER:
Morgon: Moln 3/8, ingen nederbörd. Eftermidagen: Moln 3/4, 
inegn nederbörd.

RINGMÄRKNING:
Inga nät

Snösparv 4
Totalt 4 individer av 1 art.
Ringmärkare: EAN, AMN, 
VEN, NHL, VBD.

STRÄCK: 
Udden: 
Sångsvan 50, gråhäger 2, storspov 10 (VEN, NHL, EAN, AMN, VBD)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Ormvråk 3, fjällvråk 2, tofsvipa 10, sånglärka 1 (VEN, NHL, EAN, 
AMN, VBD)

RASTARE: 
Udden: 
Enkelbeckasin 1, sånglärka 1 (VEN, NHL, EAN, AMN, VBD)
Västrevet: 
Smådopping 1 (AMN, EAN, NHL, VEN)
Gäddviken: 
Brunand 1 hane, salskrake 6 honfärgade (AMN, NHL, EAN, VEN, 
VBD)
Fyrträdgården: 
Taltrast 1 (NHL, VEN, AMN, MHM)
Södra schäferiängarna: 
Enkelbeckasin 1 (AMN)
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