
MÅNDAG 11 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 11 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Strålande sol hela dagen, kalla nordostliga vindar. 
09,00 Vind: riktning NV, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s -6,0 C 
vattenstånd -50cm 
17,00 Vind: riktning NV, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s -1,5 C 
vattenstånd -40cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Patrik Tollgren. Vi anlände till 
Nidingen vid 11-tiden. Tommy Järås körde båten med var också Sone 
och Uno som hjälpte till att sätta upp näten. 
 
VERKSAMHET  
Säsongsstart för fågelstationen. Iordningställning av samtliga 27 
nätplatser. 27 nät användes för fångst under tiden 14:00-16:00.  
 
OBSERVATIONER 
Se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
1 ex av 1 art. blåmes 1. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 ex. och i år 1 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget, slipen var stenfri... 
 
BESÖKARE 
Inga förutom Tommy, Sone och Uno 
 
ÖVRIGT 
Startade i Bua med att stånga oss ut genom nattgammal is... -12 
grader. Den nya motorn som monterats in under vintern gick som en 
klocka. När vi kom till Nidingen efter en fin sjöresa i strålande 
solsken så skulle vi lägga till vid bryggan, och vad hände... vi stötte 
mot botten. Vattenståndet var det lägsta någon av oss sett -50 cm. 
Men efter en stunds lirkande kom vi till bryggan. För att komma in så 
behöver vi en nyckel, och den ligger på sitt vanliga ställe sa Tommy. 
Ingen nyckel där. Polackerna som renoverar husen hade bytt panelen 
och nyckeln hittades inte. Men som tur var hade Tommy en 
reservnyckel med sig. Kom in och satte upp termostaterna för att få 
lite drägligt inne. Värmen kom ganska snart igång och det började bli 
varmt och gott inomhus. Ute var det soligt, men i vinden så bet det 



ganska bra. Tommy och Uno hjälpte till att sätta upp näten, själv har 
jag en elak förkylning att jobba med, hoppas den går över om några 
dagar. Sone justerade lite på den nya motorn. Ja nu återstår bara att 
göra iordning alla rapportformulär som skall används under 
kommande säsong... samt få igång vattnet som verkar ha frusit.  
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Blåmes 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par 10:20 (De sam längs nordstranden och höll 
senare till vid SO-udden.) 

      Gravand 2 ex i par 10:20 
      Gräsand 20 ex 10:20 (Ca 20 ex, flertalet låg på sydsidan av 

Ostudden.) 
      Ejder 1000 ex 10:20 (Ca 1000 ex.) 
      Sjöorre 250 ex 10:20 (Ca 250 ex bland ejdrar vid Lillelandsrevet 

och vid Klockfotsrevet.) 
      Knipa 25 ex 10:20 (Ca 25 ex.) 
      Småskrake 5 ex 10:20 (Minst 5 ex.) 
      Storskarv 20 ex 10:20 (Ca 15 ex på Lilleland och ca 5 ex på 

Klockfotsrevet.) 
      Strandskata 3 ex 10:20 (Åtminstone 1 ex i Kausan var 

färgringmärkt (Mg/Rö?).) 
      Skärsnäppa 4 ex 10:20 (3 ex vid Stora bryggan och 1 ex O om 

Playastenen.) 
      Fiskmås 3 ad 10:20 
      Gråtrut 300 ex 10:20 (Minst 300 ex, flertalet stod på 

Klockfotsrevet.) 
      Havstrut 20 ex 10:20 (Ca 20 ex.) 
      Tretåig mås 8 ad 10:20 (De låg vid ett par tillfällen på vattnet 

utanför Lilla bryggan. Vid ett tillfälle stod 5 ex i fönsternischerna 
på de gamla fyrarna, där den danska färgringmärkta måsen OJ 
stod mellan bo 15 och bo 16.) 

      Tobisgrissla 30 ad 10:20 (Enbart utfärgade fåglar i sommardräkt, 
låg i småflockar längs nordstranden. En fågel lyfte från en av 
boplatserna nära vresrosbuskaget på Västudden.) 

      Ängspiplärka 1 ex Märkt 10:20 (En redan ringmärkt fågel 
födosökte på tångvallen i Kausan.) 

      Skärpiplärka 3 ex 10:20 (3-5 ex, födosökte på tångvallen i 
Kausan.) 

      Gärdsmyg 3 ex 10:20 
      Rödhake 1 ex Märkt 10:20 (En redan ringmärkt fågel nära 

Fotogenboden.) 
      Koltrast 1 hona 10:20 (Den stöttes från den största fläderbusken 

N om fågelstationen.) 
      Björktrast 1 ex 10:20 (Den födosökte på tångvallen i Kausan.) 
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      Blåmes 4 ex 10:20 (Minst 4 ex varav 1 ringmärktes. Dessutom en 
egen kontroll, vilket visar att den av allt att döma lyckats 
övervintra på ön.) 

      Talgoxe 8 ex 10:20 (Minst 8 ex varav ett par ganska mörka efter 
övernattning i de sotiga avgasrören till nya fyrens 
dieselgeneratorer. 4 egna kontroller från höstens märkningar. Av 
allt att döma har de lyckats övervintra på ön.) 

      Gråkråka 1 ex 10:20 
      Bofink 8 ex 10:20 (Minst 2 hanar och 6 honor, besökte olika 

buskage på ön.) 
      Sävsparv 1 honfärgad 10:20 (Den sågs bl.a. nära nya fyren.) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28121451&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28121452&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28121453&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28121449&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28121450&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 12 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 12 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Svaga västliga vindar Strålande sol hela dagen, kalla västliga vindar, 
mulnande framemot kvällen. 
05,00 Vind: riktning V, hastighet 4 m/s, byvind 5m/s -2,4 C 
vattenstånd -28cm 
10,00 Vind: riktning V, hastighet 5 m/s, byvind 7m/s -0,7 C 
vattenstånd -20cm 
16,00 Vind: riktning S, hastighet 8 m/s, byvind 10m/s +0,5 C 
vattenstånd -32cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Patrik Tollgren.  
 
VERKSAMHET  
24 nät uppe från 06,30 till 16,00 .15 burar i kausan från 08,00 till 
18,00 och 22 burar på playan 09,00 till 18,00.  
 
OBSERVATIONER 
Se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
4 ex av 4 arter. bofink 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 1 och en 
koltrast.. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 5 ex. och i år 5 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag 
 
ÖVRIGT 
Idag fick datorn en riktig genomgång... den slutade brumma efter att 
Patrik dammsugit fläktarna och tagit bort ett tjockt lager av damm i 
botten. Samtidigt rensades datorn från en massa filer som gjorde att 
datorn blev mycket piggare. Förhoppningsvis kommer datorn i 
framtiden att endast användas för stationens behov och inte en massa 
lek och nerladdningar. Vi har ett trådlöst nätverk så man kan använda 
sin egen dator om man vill leka. Till slut fick vi också igång vattnet... 
så nu börjar det likna det normala här ute. På fågelfronten är det lugnt 
med nymärkningar, men vi förbättrade gårdagens resultat ordentligt, i 
räknat... Temperaturen utomhus orkade till slut halka över nollan på 



eftermiddagen. Två strandskator avlästes grön/vit och röd/blå samt en 
med endast en vit ring... 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Rast 
      Gravand 4 ex Stationär 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 90 ex Rast 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 10 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ängspiplärka 2 ex Stationär 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Stationär 
      Koltrast 1 ex Födosökande 
      Björktrast 1 ex Födosökande 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Bofink 4 ex Rast 
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ONSDAG 13 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 13 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Lätt snötäckt mark på morgonen, gråmulet solsken under dagen och 
lätt snöfall mot kvällen. 
05,00 Vind: riktning NO, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s -2,3 C 
vattenstånd -22cm 
09,00 Vind: riktning NO, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s -2,6 C 
vattenstånd -12cm 
17,00 Vind: riktning NO, hastighet 6 m/s, byvind 9 m/s -0,5 C 
vattenstånd -12cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Patrik Tollgren.  
 
VERKSAMHET  
20 nät uppe från 06,00 till 16,00. 15 burar i kausan från 06,00 till 
18,00 och 22 burar på playan 06,00 till 18,00.  
 
OBSERVATIONER 
Se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
1 ex av 1 art. skärpiplärka 1 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 6 ex. och i år 6 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Eldning av gammalt virke från renoveringen av uthusen. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag. 
 
ÖVRIGT 
Tretåiga måsarna börjar hålla till på bohyllorna, såg i västra fyren 
nedre västra fönstret två st med loggrar. Även i östra fyren nedre östra 
fönster var en med logger. För övrigt väldigt fågelfattig dag. I 
samband med eldning av skräp luntads lite gräs också... På 
eftermiddagen siktades 5 snösparvar på ostudden. Även 
skärsnäpporna har ökat från gårdagens 10 till drygt 50 individer. 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Rast 
      Knipa 10 ex Rast 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ängspiplärka 1 ex Stationär 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Koltrast 1 ex Födosökande 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Födosökande 
      Snösparv 5 ex Födosökande (på ostudden) 
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TORSDAG 14 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 14 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Kylig morgon, solig dag. 
06,00 Vind: riktning NO, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s -4,8 C 
vattenstånd -15cm 
11,00 Vind: riktning NO, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s -2,5 C 
vattenstånd -14cm 
15,00 Vind: riktning NV, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s -0,5 C 
vattenstånd -25cm 
17,00 Vind: riktning NV, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s -1,5 C 
vattenstånd -24cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Patrik Tollgren.  
 
VERKSAMHET  
27 nät uppe från 06,00 till 15,00. 15 burar i kausan från 06,00 till 
18,00 och 22 burar på playan 06,00 till 18,00.  
 
OBSERVATIONER 
Se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
0 ex  
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 6 ex. och i år 6 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Skottat rent slipen 2 timmar. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag. 
 
ÖVRIGT 
En nästan helt fågeltom dag... Tretåiga måsarna har inte suttit på 
bohyllorna under hela dagen. Ligger ute på havet. Skärsnäpporna 
hoppar omkring på strandkanten vid bryggan, men går inte in i 
burarna. Snösparvarna går inte heller att lura in. 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
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      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 10 ex Rast 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 40 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Skärpiplärka 5 ex Stationär 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Stationär 
      Björktrast 1 ex Födosökande 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Bofink 6 ex Stationär 
      Snösparv 2 ex Födosökande 
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FREDAG 15 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 15 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Klar kall morgon, nästan helt vindstilla. Vinden ökade sakta under 
dagen. Strålande sol. 
05,00 Vind: riktning V, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s -3,1 C 
vattenstånd -28cm 
09,00 Vind: riktning SO, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s -2,4 C 
vattenstånd -22cm 
13,00 Vind: riktning SO, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s -1,8 C 
vattenstånd -16cm 
17,00 Vind: riktning S, hastighet 6 m/s, byvind 6 m/s -1,4 C 
vattenstånd -15cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Patrik Tollgren.  
 
VERKSAMHET  
27 nät uppe från 06,00 till 15,00. 15 burar i kausan från 06,00 till 
18,00 och 22 burar på playan 06,00 till 18,00.  
 
OBSERVATIONER 
Patrik såg en pilgrimsfalk som slog en tobisgrissla på västudden. För 
övrigt nästan fågeltomt. 
 
RINGMÄRKNING 
blåmes 1 ex  
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 7 ex. och i år 7 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag. 
 
ÖVRIGT 
Morgonen var nästan helt vindstilla och tyst, inte en fågel hördes. 
Fågelfattigt hela dagen, men vi spräckte NOLLAN... 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Blåmes 1 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Kanadagås 3 ex Rast 
      Gravand 4 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex Rast 
      Knipa 10 ex Rast 
      Storskarv - ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ex Födosökande (Tog en tobisgrissla på västrevet) 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 1 ex Stationär 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Björktrast 1 ex Födosökande 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Kaja 10 ex Förbifl. 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 1 ex Rast 
      Snösparv 1 ex Födosökande 
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LÖRDAG 16 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 16 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Klar kall blåsig morgon. Soligt. 
05,00 Vind: riktning SO, hastighet 9 m/s, byvind 11 m/s -1,7 C 
vattenstånd -18cm 
10,00 Vind: riktning SO, hastighet 10 m/s, byvind 13 m/s -1,0 C 
vattenstånd -10cm 
14,00 Vind: riktning SO, hastighet 14 m/s, byvind 16 m/s -0,3 C 
vattenstånd -15cm 
18,00 Vind: riktning SO, hastighet 12 m/s, byvind 15 m/s 0,8 C 
vattenstånd -20cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin stannar kvar en vecka till, Patrik 
Tollgren hämtades av Sone Sjölander vid 10-tiden.  
 
VERKSAMHET  
14 nät uppe från 06,00 till 13,00. 15 burar i kausan från 06,00 till 
18,00 och 22 burar på playan 06,00 till 15,00.  
 
OBSERVATIONER 
Inga 
 
RINGMÄRKNING 
1 koltrast 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 8 ex. och i år 8 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Sone som körde båten 
 
ÖVRIGT 
Nu ligger också dagboken f.o.m 2009 på nätet som .pdf fil 
http://www.nidingensfagel.se/faglar.html 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Koltrast 1 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 4 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex Rast 
      Knipa 19 ex Rast 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Koltrast 2 ex Födosökande 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Kaja 20 ex Förbifl. 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 1 ex Rast 
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SÖNDAG 17 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 17 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Klar kall blåsig morgon. Snöat inatt. 
06,00 Vind: riktning SO, hastighet 12 m/s, byvind 15 m/s 0,3 C 
vattenstånd -30cm 
10,00 Vind: riktning SO, hastighet 13 m/s, byvind 16 m/s 1,0 C 
vattenstånd -27cm 
14,00 Vind: riktning S, hastighet 9 m/s, byvind 11 m/s 1,8 C 
vattenstånd -30cm 
18,00 Vind: riktning SO, hastighet 10 m/s, byvind 13 m/s 1,8 C 
vattenstånd -38cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin 
 
VERKSAMHET  
8 nät uppe från 06,00 till 10,00. 19 burar i kausan från 06,00 till 18,00 
och 18 burar på playan ej i drift 
 
OBSERVATIONER 
Första tretåiga måsen med bomaterial. 
 
RINGMÄRKNING 
1 skärpiplärka 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 9 ex. och i år 9 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
En slö dag på grund av avsaknaden av fåglar och gårdagens 
upplevelser. 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 10 ex Rast 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 1 ex Rast 
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MÅNDAG 18 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 18 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Klar kall blåsig dag.  
06,00 Vind: riktning O, hastighet 11 m/s, byvind 14 m/s -2,5C 
vattenstånd -60cm 
10,00 Vind: riktning O, hastighet 13 m/s, byvind 17 m/s -0,4 C 
vattenstånd -64cm 
16,00 Vind: riktning O, hastighet 13 m/s, byvind 17 m/s 2,0 C 
vattenstånd -54cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin 
 
VERKSAMHET  
5 nät uppe från 06,00 till 11,00. 23 burar i kausan från 06,00 till 18,00 
och 18 burar på playan ej i drift 
 
OBSERVATIONER 
Några havssulor kämpade norrut i ostvinden samt en sillgrissla 
sträckte söderut 
 
RINGMÄRKNING 
00000000000000000 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 9 ex. och i år 9 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
Iskalla ostliga vindar gjorde att utevistelsen minimerades och vi gick 
på tomgång. 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Havssula 4 ex Str N 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Födosökande 
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TISDAG 19 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 19 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Klar kall blåsig dag.  
06,00 Vind: riktning NO, hastighet 11 m/s, byvind 14 m/s -3,6C 
vattenstånd -35cm 
Kyleffekt -24C 
09,00 Vind: riktning O, hastighet 12 m/s, byvind 15 m/s -2,4 C 
vattenstånd -40cm 
Kyleffekt -21C 
12,00 Vind: riktning NO, hastighet 10 m/s, byvind 15 m/s -1,1 C 
vattenstånd -38cm 
Kyleffekt -20C 
16,00 Vind: riktning NO, hastighet 11 m/s, byvind 15 m/s -0,7 C 
vattenstånd -27cm 
Kyleffekt -20C 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin 
 
VERKSAMHET  
Inga nät uppe. 23 burar i kausan från 06,00 till 18,00 
 
OBSERVATIONER 
En pilgrimsfalk rastade på ostudden, stormfågel två st sträckte söder 
och några sillgrisslor norrut. 
 
RINGMÄRKNING 
0 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 9 ex. och i år 9 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
Iskalla ostliga vindar gjorde att utevistelsen minimerades och vi gick 
på tomgång även idag... 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 



Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 4 ex Rast 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Stormfågel 2 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ex Rast (på ostudden) 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Sillgrissla 7 ex Str N 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 2 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176829&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176830&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176831&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176832&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176835&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176833&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176834&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176837&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176836&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176838&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176839&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176840&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176843&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176842&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176841&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176845&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176844&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176846&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176847&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176848&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28176849&mode=obsbok','ObsAndra');�


ONSDAG 20 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 20 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Ytterligare en kall blåsig dag. Lite snö i luften. 
05,00 Vind: riktning NO, hastighet 10 m/s, byvind 12 m/s -4,1C 
vattenstånd -21cm 
Kyleffekt -24C 
10,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 13 m/s -3,5 C 
vattenstånd -40cm 
Kyleffekt -23C 
14,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 12 m/s -1,7 C 
vattenstånd -34cm 
Kyleffekt -19C 
18,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 12 m/s -1,2 C 
vattenstånd -30cm 
Kyleffekt -19C 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin 
 
VERKSAMHET  
Inga nät uppe. 23 burar i kausan från 06,00 till 18,00 
 
OBSERVATIONER 
Se svalan 
 
RINGMÄRKNING 
0 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 9 ex. och i år 9 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
Vårdag(jämring...) Tur att det är idrott på TV. Iskalla ostliga vindar 
gjorde att utevistelsen minimerades och vi gick på tomgång även 
idag... också... 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 



Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Gravand 4 ex Stationär 
      Gräsand 30 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 2 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
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TORSDAG 21 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 21 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Kall blåsig dag ned snö på marken. 
06,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 11 m/s -4,0C 
vattenstånd -30cm 
Kyleffekt -21C 
10,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 13 m/s -2,3 C 
vattenstånd -37cm 
Kyleffekt -21C 
13,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 13 m/s -0,3 C 
vattenstånd -38cm 
Kyleffekt -17C 
17,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 12 m/s -0,6 C 
vattenstånd -26cm 
Kyleffekt -18C 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin 
 
VERKSAMHET  
Inga nät uppe. 23 burar i kausan från 06,00 till 18,00 
 
OBSERVATIONER 
Sjöorrar i stora flockar, för övrigt ett helt tomt hav... 
 
RINGMÄRKNING 
0 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 9 ex. och i år 9 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
Repris på gårdagen... och dagen innan... 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28188782&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Gravand 4 ex Stationär 
      Gräsand 30 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex Stationär 
      Knipa 2 ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 2 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
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FREDAG 22 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 22 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Kall blåsig dag ned snö på marken. 
06,00 Vind: riktning NO, hastighet 9 m/s, byvind 13 m/s -5,9C 
vattenstånd -32cm 
Kyleffekt -26C 
11,00 Vind: riktning O, hastighet 8 m/s, byvind 11 m/s -1,7 C 
vattenstånd -47cm 
Kyleffekt -18C 
13,00 Vind: riktning O, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s -2,0 C 
vattenstånd -48cm 
Kyleffekt -16C 
16,00 Vind: riktning NO, hastighet 8 m/s, byvind 11 m/s -1,5 C 
vattenstånd -43cm 
Kyleffekt -17C 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin 
 
VERKSAMHET  
Inga nät uppe. 23 burar i kausan från 06,00 till 18,00 
 
OBSERVATIONER 
Ett helt tomt hav... 
 
RINGMÄRKNING 
0 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 9 ex. och i år 9 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
Tretåiga måsarna börjar återvända till boplatserna. Plockade upp den 
avslitna badstegen från stora bryggan. 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 



      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 4 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Skärsnäppa 3 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 25 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 3 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 11 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
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LÖRDAG 23 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Evamaria Ferm, Lars Hellberg, 
Tommy Järås 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 23 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Solig klar morgon, kall men inte så blåsig som tidigare i veckan. 
06,00 Vind: riktning NO, hastighet 4 m/s, byvind 6 m/s ,-7,4C 
vattenstånd -45cm 
Kyleffekt -19C 
11,00 Vind: riktning O, hastighet 2 m/s, byvind 5 m/s ,-1,4 C 
vattenstånd -55cm 
Kyleffekt -10C 
13,00 Vind: riktning O, hastighet 2 m/s, byvind 6 m/s, 0,4C 
vattenstånd -56cm 
Kyleffekt -8C 
17,00 Vind: riktning NV, hastighet 3 m/s, byvind 4 m/s, +1,2 C 
vattenstånd -40cm 
Kyleffekt -3C 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg och Anders Melin avlöstes vid 14-tiden av Tommy 
Järås och Evamaria Ferm. Transporten sköttes av fiskare Ante från 
Bua. 
 
 
VERKSAMHET  
15 nät uppe från 08:00 till 11:00. 23 burar i kausan från 06:00 till 
17:30 
 
OBSERVATIONER 
Ejder, minst 2000. Vi räknade hannar kring Ostudden och S om ön, 
det var över 800 hannar. Med könsfördelningen 60 40 så blir detta 
1300. Troligen i samma storleksordning kring Klockfotsrevet och 
väster ut. 
Sjöorre två olika flockar kring Lilleland, en på ca 450 och en på ca 
75. 
Alfågel en låg tillsammans med en flock knipor. 
 
RINGMÄRKNING 
1 talgoxe... 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 10 ex. och i år 10 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 



BESÖKARE 
Mikael Jonsson kom med en liten öppen eka. Han fick en guidning på 
ön. Fiskare Ante från Bua som skötte transporten. 
 
ÖVRIGT 
Tretåiga måsarna åter på plats.  
 
VID DATORN 
Anders / Evamaria 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Talgoxe 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär (drog söderut vid 10-tiden) 
      Kanadagås 3 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder 2000 ex Stationär (Ca) 
      Alfågel 1 ex Stationär (Låg bland kniporna vid ostudden) 
      Sjöorre 525 ex Stationär (S om Ostudden) 
      Knipa 50 ex Stationär 
      Småskrake 3 ex Stationär 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 30 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Koltrast 1 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 12 ex Stationär 
      Gråkråka 3 ex Födosökande 
      Bofink 4 ex Stationär 
      Sävsparv 1 ex Stationär 
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SÖNDAG 24 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Evamaria Ferm, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 24 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Solig klar morgon, kall men inte så blåsig som tidigare i veckan. 
05:00 Vind: riktning NO, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s ,-3,9C 
vattenstånd -34 cm 
Kyleffekt -13C 
08:00 Vind: riktning O, hastighet 4 m/s, byvind 6 m/s ,-3,0 C 
vattenstånd -36 cm 
Kyleffekt -9C 
11:00 Vind: riktning NO, hastighet 7 m/s, byvind 10 m/s, 2,5C 
vattenstånd -43 cm 
Kyleffekt -8C 
17:00 Vind: riktning O, hastighet 5 m/s, byvind 8 m/s, +2,3 C 
vattenstånd -38 cm 
Kyleffekt -5C 
 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
Solens uppgång 06:05 solens nedgång 18:33 
 
PERSONAL  
Tommy Järås och Evamaria Ferm.  
 
 
VERKSAMHET  
17 nät uppe från 05:30 till 06:30, 19 nät 06:30 till 07:30, 21 nät från 
07:00 till 14:30. 23 burar i kausan från 06:30 till 18:30, 14 burar på 
Playan från 09:30 till 18:30. 
Bytt gummit på en förvaringsbox. 
 
 
OBSERVATIONER 
Ejder, minst 3000. Igår räknade vi hannar kring Ostudden och S om 
ön, det var över 800 hannar. Under morgonen idag räknade vi hannar 
vid Klockfotsrevet. De var 1100. Många dök vilket innebär 2000 
hannar. Med könsfördelningen 60 40 så blir detta 3300. 
Pilgrimsfalk, en ad. hona utan ringar på något ben hade tagit en 
fiskmås, som hon satt och åt på ute på Västudden under 
morgontimmarna. Troligen har hon varit här tidigare. Vi har hittat 
ytterligare fyra ätna fiskmåsar. 
 
RINGMÄRKNING 
1 Blåmes. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 11 ex. och i år 11 ex. 



 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Idag har vi varit helt allena. 
 
ÖVRIGT 
Tobisgrisslorna uppe på land. 
 
VID DATORN 
Evamaria 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Blåmes 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Kanadagås 1 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder 3000 ex Stationär (Minst) 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Ej räknade) 
      Knipa 50 ex Stationär (43 i en flock) 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ad hona Stationär (Satt och åt på en fiskmås ute på 

västudden under morgontimmarna.) 
      Strandskata 6 ex Stationär 
      Fiskmås 36 ex Stationär (plus 5 troligen falkslagna som ligger på 

ön.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Tobisgrissla 500 ex Stationär (Minst, 250 räknade utanför 

Västudden.) 
      Ängspiplärka 1 ex Stationär 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex+1 ex Stationär 
      Järnsparv 2 ex Stationär 
      Koltrast 1 ex Stationär 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 10 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Bofink 4 ex Stationär 
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MÅNDAG 25 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Evamaria Ferm, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 25 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Under större delen av dagen har SMHIs server inte velat ge oss 
väderdata. 
Soligt och relativt lugnt med svaga vindar växlande mellan N och 
NV. Härligt vårväder med 3-4 plusgrader. Mitt på dagen värmde 
solen riktigt gott i lä.  
 
05:00 Vind: riktning NO, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s ,-3,5C 
vattenstånd -40 cm 
Kyleffekt -11C 
11:00 Vind: riktning NO, hastighet 1 m/s, byvind 4 m/s, 0,7C 
vattenstånd -46 cm 
Kyleffekt 0C 
16:00 vattenstånd -37 cm 
 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
Solens uppgång 06:03 solens nedgång 18:35 
 
PERSONAL  
Tommy Järås och Evamaria Ferm.  
 
VERKSAMHET  
21 nät uppe från 05:30 till 14:30. 23 burar i kausan från 06:30 till 
19:00, 14 burar på Playan från 07:00 till 19:00. 
Klippt slånbuskaget vid nät 6E. 
Läst av märkning av tretåiga måsar och skärsnäppor. 
 
OBSERVATIONER 
Pilgrimsfalk, en ad. hona kom 07:10 öster ifrån o drog hela ön 
västerut, lågt över marken. Gjorde ett svep ut över Klockfotsrevet och 
skrämde upp alla måsar och trutar. Sedan återvände den till ostudden 
och satte sig norr om prästens grav. 
Större strandpipare, vårens 3 första anlände till Kausan under 
förmiddagen 
Tobisgrissla, vi har räknat antalet längs öns nordsida och kommit upp 
i 550. Sydsidan är bara flyktigt kollad. 
Sånglärka, vårens första gjorde en kort visit innan den vände ut över 
havet mot V. 
Gulsparv, årets två första lyckades fastna i våra nät. 
Snösparv, 10 st besökte ön vid middagstid. 
 
RINGMÄRKNING 



Gulsparv 2. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 13 ex. och i år 13 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Även idag har ön endast sett oss två besökare. 
 
ÖVRIGT 
Äntligen hände det något på fågelfronten, en viss vårkänsla. Idag kom 
några större strandpipare, många strandskator och ytterligare ett gäng 
skärpiplärkor. Andra vårfåglar som dök upp var starar, grågäss, 
sånglärka, snösparvar och gulsparvar. 
 
VID DATORN 
Tommy och Evamaria 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gulsparv 2 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Förbifl. 
      Kanadagås 3 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 1 ex Stationär 
      Sjöorre 265 ex Stationär 
      Knipa 40 ex Stationär (Ca) 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ad hona Stationär 
      Strandskata 20 ex Stationär 
      Större strandpipare 3 ex Stationär 
      Skärsnäppa 25 ex Stationär 
      Fiskmås 40 ex Stationär (Ca) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 50 ex Stationär (Ca) 
      Tobisgrissla 550 ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka 20 ex Stationär 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
      Järnsparv 3 ex Stationär (Den tredje unika kontrollen av trolig 

övervintrare gjordes idag) 
      Rödhake 1 ex Stationär 
      Koltrast 1 ex Stationär 
      Talgoxe 10 ex Stationär 
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      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 7 ex Förbifl. 
      Bofink 15 ex Förbifl. 
      Snösparv 10 ex Rast 
      Gulsparv 2 ex Rast 
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TISDAG 26 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Evamaria Ferm, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 26 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Soligt och relativt lugnt med svaga vindar växlande mellan N och 
NV. Härligt vårväder med 3-4 plusgrader. Mitt på dagen flera 
plusgrader och i det närmaste vindstilla. Mössa, vantar och halsduk 
kunde läggas undan för en stund. 
 
05:00 Vind: riktning NO, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s ,-2,2C 
vattenstånd -31 cm 
Kyleffekt -8C 
08:00 Vind: riktning NO, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s, -1,1C 
vattenstånd -31 cm 
Kyleffekt -9C 
11:00 Vind: riktning NO, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s, 3,3C 
vattenstånd -36 cm 
Kyleffekt +1C 
18:00 Vind: riktning NO, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s, 2,0C 
vattenstånd -27 cm 
Kyleffekt -1C 
 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
Solens uppgång 06:00 solens nedgång 18:38 
 
PERSONAL  
Tommy Järås och Evamaria Ferm.  
 
VERKSAMHET  
23 nät uppe från 05:30 till 14:30. 23 burar i Kausan och 13 burar på 
Playan från 06:30 till 18:30. 
Bytt ut två nätstolpar till dubbelstolpar. Bytt ut ytterligare två 
gummiflärpar till fångstlådorna på labbet. Lagt in det digra materialet 
av nymärkningar och kontroller för mars i fagel. 
Läst av märkning av tretåiga måsar och skärsnäppor. 
 
OBSERVATIONER 
Ejder, räknade hannar öster och söder om ön. Även idag blev det ca 
800.  
Smålom, säsongens första sydsträckare sågs under morgonen. 
Silltrut En ringmärkt stod i den östra kolonin på förmiddagen och 
under sena eftermiddagen stod en nära Rissastenen. 
Tretåig mås, av förra årets tio ljusloggrade har vi nu konstaterat att 
sju har kommit tillbaka varav en har tappat sin. Tre individer saknas 
alltså än så länge men kan mycket väl komma. Idag kom honan i bo 8 



på östra gamla fyren tillbaks men då hade redan hennes hane från 
förra året fått ihop det med honan från förra årets bo 7. Det blev ett 
våldsamt slagsmål t.o.m. med blodvite. Förra årets hona fick ge sig 
efter nästan en halvtimmas fajt. Förra årets hane var helt på den nya 
honans sida. 
Ljusloggan som sitter på den engelska honan i bo 4 är på väg att 
ramla av. Det vill nog till att vi får tag på den snart. Den individen 
som tappat sin ljuslogga är öns äldsta tretåmås, den är 20 år i år. 
Några enstaka måsar har börjat bygga på sina bon. 
Större strandpipare, en spelade på västudden och två på Playan. 
 
RINGMÄRKNING 
6 ex av 3 arter. Blåmes 4, trädkrypare 1 och bofink 1. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 19 ex. och i år 19 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Inga andra än vi två på stationen. 
 
ÖVRIGT 
Årets hittills bästa fångstdag, med imponerande 6 ex!  
 
VID DATORN 
Tommy och Evamaria 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Blåmes 4 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 13 ex Förbifl. 
      Kanadagås 3 ex Stationär 
      Gravand 4 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder 3000 ex Stationär (Minst) 
      Alfågel 1 ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Ej räknade) 
      Knipa 60 ex Stationär (Minst) 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S (Vinterdräkt) 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Strandskata 20 ex Stationär (Ca) 
      Större strandpipare 3 ex Stationär 
      Skärsnäppa 68 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut 1 ex Stationär (En i kolonin vid Rissastenen och en i östra 
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kolonin. Sågs ej samtidigt.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 50 ex Stationär (Ca) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 3 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka 20 ex Stationär (Ca) 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Stationär 
      Blåmes 5 ex Stationär 
      Talgoxe 9 ex Stationär 
      Trädkrypare 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink 1 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
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ONSDAG 27 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Evamaria Ferm, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 27 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Samma strålande, lugna men kyliga vårväder som de senaste tre 
dagarna. 
 
05:00 Vind: riktning SO, hastighet 3 m/s, byvind 3 m/s ,-0,8C 
vattenstånd -26 cm 
Kyleffekt -5C 
09:00 Vind: riktning O, hastighet 3 m/s, byvind 4 m/s, -0,9C 
vattenstånd -28 cm 
Kyleffekt -5C 
16:00 Vind: riktning NV, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s, 1,5C 
vattenstånd -31 cm 
Kyleffekt -3C 
19:00 Vind: riktning N, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s, 0,3C 
vattenstånd -27 cm 
Kyleffekt -4C 
 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
Solens uppgång 05:57 solens nedgång 18:40 
 
PERSONAL  
Tommy Järås och Evamaria Ferm.  
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till 13:30. 23 burar i Kausan från 05:30 till 
18:30 och 13 burar på Playan från 06:30 till 18:30. 
 
OBSERVATIONER 
Knölsvan. Förra årets hanne från paret i Kausan lästes av. 
Kanadagås Idag kom ytterligare två av öns par. 
Sjöorre. Svårräknade men i storleksordningen 375 fåglar. 
Havssula. En död 2K hittades vid Rissastenen. Den kan ha legat 
infrusen länge. 
Havsörn. En adult havsörn kom inflygande från norr vid åttatiden. 
Den satt sedan i ensamt majestät under en halvtimme ute på 
Klockfotsrevet innan den lyfte och försvann mot NV. 
Pilgrimsfalk. Idag kom en annan pille på besök. En 2K (trol. hanne) 
satt troligen bland stenarna väster Rissastenen och blev uppskrämd. 
Den flög en bra stund fram och åter över nordstranden och blev så 
småningom mobbad av några trutar. När havsörnen kom in norr ifrån 
tappade vi bort falken. Efter några timmar var falken åter på plats och 
flög fram och tillbaks säkert i en halvtimma utan att gå ner. Senare på 



e.m. gick vi ner och letade bland stenarna och hittade då en nyslagen 
tobisgrissla. Tobisgrisslan var född på ön 2005 och kontrollerades 
senast i fjol som häckande. Vi hittade även en slagen tretåig mås 
(utan ben) intill Rissastenen. 
Skärsnäppa. Idag kom äntligen en större flock på ca 150 ex. 
 
RINGMÄRKNING 
9 ex av 5 arter. Skärpiplärka 1, talgoxe 1, blåmes 5, grönfink 1 och 
sävsparv 1. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 28 ex. och i år 28 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Plockat skräp på Västudden fram till Rissastenen under 2 timmar. 
 
BESÖKARE 
Även idag har stationspersonalen varit ensamma med öns tvåvingade 
individer. 
 
ÖVRIGT 
Vi ökade på årets fångst med nästan en tredjedel, 9 fåglar lämnar ön 
en ring rikare!  
En liten summering av tättingar som övervintrat på denna karga ö så 
här innan vårfåglarna börjar välla in. Hittills har vi kontrollerat 3 
ängspiplärkor som märktes i höstas, likaså 4 gärdsmygar, 4 
järnsparvar, 2 rödhakar, 2 blåmesar och 11 talgoxar. 
 
 
VID DATORN 
Tommy och Evamaria 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Blåmes 5 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 4 ex Förbifl. 
      Kanadagås 6 ex Stationär 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 1 ex Stationär 
      Sjöorre 375 ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär (Minst) 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 2K Födosökande (Besökte ön både under 
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morgontimmarna och under middagstimmarna. Ivrigt cirklande 
över nordstranden. Eftersök visade att den slagit en tobisgrissla 
som den ville komma åt.) 

      Strandskata 20 ex Stationär (Ca) 
      Större strandpipare 4 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär (Ca) 
      Fiskmås 65 ex Stationär 
      Tretåig mås 60 ex Stationär (Ca) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 5 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka 20 ex Stationär (Ca) 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Stationär 
      Blåmes 6 ex Stationär 
      Talgoxe 5 ex Stationär 
      Kaja 4 ex str O 
      Gråkråka 3 ex Födosökande 
      Stare 2 ex Rast 
      Bofink 4 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Snösparv 1 ex Förbifl. 
      Sävsparv 1 ex Rast 
      Havsörn 1 ad Födosökande 07:50-08:30 (Rastade på 

Klockfotsrevet) 
      Gråtrut 200 ex Stationär 10:00 (Räknade på och runt ön) 
      Havstrut 25 ex Stationär 16:00 (Räknade) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234903&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234904&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234905&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234906&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234909&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234910&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234911&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234912&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234913&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234914&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234915&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234916&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234917&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234918&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234919&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234920&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234921&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234922&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234923&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234924&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234901&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234907&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28234908&mode=obsbok','ObsAndra');�


TORSDAG 28 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Evamaria Ferm, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 28 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Samma strålande, lugna men kyliga vårväder som de senaste fyra 
dagarna. 
 
05:00 Vind: riktning SO, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s, -0,9C 
vattenstånd -31 cm Kyleffekt -9C 
08:00 Vind: riktning O, hastighet 4m/s, byvind 5 m/s, -1,3C 
vattenstånd -27 cm Kyleffekt -7C 
11:00 Vind: riktning O, hastighet 2 m/s, byvind 5 m/s, 2,2C 
vattenstånd -32 cm Kyleffekt 0C 
19:00 Vind: riktning N, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s, 1,2C 
vattenstånd -30 cm Kyleffekt -8C 
 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
Solens uppgång 05:54 solens nedgång 18:42 
 
PERSONAL  
Tommy Järås och Evamaria Ferm.  
 
VERKSAMHET  
 
26 nät uppe från 05:30 till 13:30. 23 burar i Kausan och 13 burar på 
Playan från 06:00 till 18:30. 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås En ensam vitkindad kom kacklandes runt västudden för 
att sedan flyga rakt mot Mönster. 
Skärsnäppa. Idag har vi ägnat mycket tid åt att läsa av skärsnäppor 
som befunnit sig inom behagliga avstånd under större delen av dagen. 
68 av våra egna och en norskmärkt noterades. Flocken bestod av 
minst 140 ex. 
Trädkrypare Säsongens andra märkta. Förra året hade vi inte någon. 
 
RINGMÄRKNING 
7 ex av 4 arter. Skärsnäppa 3, trädkrypare 1, blåmes 2, grönfink 1. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 35 ex. och i år 35 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 



 
ÖVRIGT 
Trevligt att ytterligare en trädkrypare dök upp och kunde ringmärkas. 
 
 
VID DATORN 
Tommy och Evamaria 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 3 ex Ringm 
      Blåmes 2 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Förbifl. 
      Vitkindad gås 1 ex Förbifl. 
      Kanadagås 7 ex Stationär 
      Gravand 3 ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär (Ca) 
      Småskrake 20 ex Stationär (Ca) 
      Storskarv 30 ex Stationär (Ca) 
      Strandskata 20 ex Stationär (Ca) 
      Större strandpipare 5 ex Stationär 
      Skärsnäppa 140 ex Stationär (Ca) 
      Skrattmås 1 ex Förbifl. 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 60 ex Stationär (Ca) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 3 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär (Ca) 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Stationär 
      Blåmes 3 ex Stationär 
      Talgoxe 3 ex Stationär 
      Trädkrypare 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 2 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Snösparv 2 ex Rast 
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FREDAG 29 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Evamaria Ferm, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 29 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Idag var den kallaste dagen för oss här. Snålblåst från ost och en lätt 
molnighet som dolde solen större delen av dagen. 
 
05:00 Vind: riktning O, hastighet 8 m/s, byvind 9 m/s, -2,1C 
vattenstånd -29 cm Kyleffekt -14C 
08:00 Vind: riktning NO, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s, -1,7C 
vattenstånd -28 cm Kyleffekt -13C 
14:00 Vind: riktning O, hastighet 5 m/s, byvind 8 m/s, 3,4C 
vattenstånd -32 cm Kyleffekt -4C 
18:00 Vind: riktning NO, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s, 1,6C 
vattenstånd -28 cm Kyleffekt -9C 
 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
Solens uppgång 05:52 solens nedgång 18:44 
 
PERSONAL  
Tommy Järås och Evamaria Ferm.  
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till 12:00. 23 burar i Kausan och 13 burar på 
Playan från 06:00 till 18:00. 
 
OBSERVATIONER 
Knölsvan. Det är nu två knölsvanspar runt ön 
Bläsand. 10 bläsänder låg vid Klockfotsrevet i morse. 
Sothöna. En sothöna sågs under några sekunder av Tommy intill 
bryggan som vi båda befann oss på. Den simmade in under 
densamma och försvann spårlöst. Trots bevakning av bryggan och det 
helt lugna vattnet runt denna under minst en halvtimme sågs den 
aldrig igen. 
Skärsnäppa. Även idag har vi ägnat mycket tid åt att läsa av 
skärsnäppor som befunnit sig inom behagliga avstånd under större 
delen av dagen. 68 av våra egna och en norskmärkt noterades. Vi 
lyckades läsa av den norska idag, och det var samma individ som var 
här förra säsongen. 
Stare. Två starar rastade idag och en av dem blev begåvad med en 
ring. Årets 12:e märkart. 
 
RINGMÄRKNING 
4 ex av 4 arter. Skärsnäppa 1, koltrast 1, stare 1, gulsparv 1. 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 39 ex. och i år 39 ex. 



 
UPPDRAGSARBETE  
I timmes skräpplockning öster om Rissastenen. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 
ÖVRIGT 
Vi summerar en mycket lugn vecka med att vi hade ju i alla fall tur 
med vädret. Vi har upplevt en vecka av strålande sol och relativt lugnt 
väder om än kyligt. Vi har lyckats spräcka nollan varje dag, men 
förövrigt är väl inte 29 märkta fåglar något att skryta om. Vi hoppas 
komma upp i 30 i morgon. Om man nu inte jämför sig med Falsterbo 
och Ottenby då förstås...  
Förövrigt har Restaurant Nidingen bjudit på god mat hela veckan. 
 
VID DATORN 
Evamaria och Tommy 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Grågås 3 ex Förbifl. 
      Kanadagås 7 ex Stationär 
      Gravand 5 ex Stationär 
      Bläsand 10 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär (Ca) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär (Uppskattat) 
      Småskrake 20 ex Stationär (Ca) 
      Storskarv 30 ex Stationär (Ca) 
      Strandskata 28 ex Stationär (Ca) 
      Större strandpipare 5 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär (Ca) 
      Fiskmås 87 ex Stationär 
      Gråtrut 60 ex Stationär (Försökt räkna antalet stationära par. 18 

i östra kolonin + 12 på resten av ön. Kanske i underkant.) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 72 ex Stationär (21 par på fyrarna och 12 på 

sjömärket under etablering i dagsläget.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 3 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär (Ca) 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
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      Järnsparv 1 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Stationär 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Talgoxe 3 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 2 ex Rast 
      Bofink 1 ex Spel/sång 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sothöna 1 ex Rast 16:40 (Försvann under bryggan, sågs aldrig 

mer!) 
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LÖRDAG 30 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge, Evamaria Ferm, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 30 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Snålblåst från No men sol och i lä riktigt behagligt. 
 
05:00 Vind: riktning NO, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s, -1,4C 
vattenstånd -25 cm Kyleffekt -10C 
09:00 Vind: riktning NO, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s, -0,5C 
vattenstånd -28 cm Kyleffekt -12C 
14:00 Vind: riktning O, hastighet 4 m/s, 1C 
18:00 Vind: riktning NO, hastighet 4 m/s 2,0C 
 
Vattenståndet vid Ringhals 05.00 -24 cm, 10.00 -20 cm, 14.00 -24 
cm, 18.00 -23cm. 
 
Solens uppgång 05:49 solens nedgång 18:46 
 
PERSONAL  
Tommy Järås och EvaMaria Ferm avbyttes under dagen och ut kom 
Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik Slunge med skjuts från Bua. 
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till 10.00 och sedan 22 nät 12.00-15.30. 23 
burar i Kausan och 13 burar på Playan från 05:30 till 19:00. 
 
OBSERVATIONER 
Väldigt lite rörelse på fåglarna dock kom det tre ormvråkar från 
väster som drog rakt över ön mot so. 
 
 
RINGMÄRKNING 
! st skärsnäppa räddade oss från att nolla. 
Totala antalet fåglar märkta denna månad 40 och i år 40. 
UPPDRAGSARBETE  
Inget. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 
ÖVRIGT 
Efter en lugn och fin utresa har vi haft all tid i världen att installera 
oss och ta det lugnt. Fåglarna står ju inte i kö direkt utan glädjeämnet 
är ju som vanligt skärsnäpporna. 
Hoppas nu att det vänder både vad gäller vädret och fågeltillgången. 
 



VID DATORN 
Bo Slunge 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Förbifl. 
      Kanadagås 2 ex Stationär 
      Gravand 4 ex Stationär 
      Bläsand 2 ex Stationär 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Stationär 
      Knipa - ex Stationär 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Storlom 1 ex str SO 
      Storskarv 35 ex Stationär 
      Strandskata 30 ex Stationär 
      Större strandpipare 1 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Stationär 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Talgoxe 1 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Födosökande 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink 1 ex Spel/sång 
      Ormvråk 3 ex Förbifl. 14:30 
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SÖNDAG 31 Mars 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 31 MARS 
2013 
 
VÄDER 
Snålblåst från No men sol och i lä riktigt behagligt. 
 
05:00 Vind: riktning NO, hastighet 5 m/s, byvind 5 m/s, -1,7C 
vattenstånd -21 cm  
09:00 Vind: riktning NO, hastighet 3 m/s, byvind 3 m/s, -1,2C 
vattenstånd -15 cm  
14:00 Vind: riktning NV, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s, 2,2C 
vattenstånd -18 cm 
18:00 Vind: riktning NV, hastighet 9 m/s, byvind 12 m/s, 2,0C 
vattenstånd -20 cm 
 
 
Solens uppgång 06:40 solens nedgång 19:52 
 
PERSONAL  
Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik Slunge samt Leo som glömdes bort 
igår. 
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till klockan 18:00, 23 burar i Kausan och 13 
burar på Playan från 05:30 till 20:00. 
 
OBSERVATIONER 
En solig dag med en antydan till rörelse bland flyttare i form av lite 
nya blåmesar, enstaka bofinkar, järnsparvar och lärksång. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Nytt årsbästa med 18 nymärkningar. Blåmes i topp med 10 st och 5 
skärsnäppor. Koltrast, gulsparv och trädkrypare fick också ring. 
Totala antalet fåglar märkta denna månad 58 och i år 58. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 
ÖVRIGT 
Strålande fin dag med kylig morgon och sedan sol i lä. Det känns som 
det börjat röra på sig lite bland flyttande tättingar. Mitt på dagen 
vindstilla innan det började blåsa från NV. 



Lammstek påsken till ära. 
 
VID DATORN 
Bo Slunge 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Blåmes 10 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Grågås 3 ex Förbifl. 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 5 ex Stationär 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär 
      Småskrake 20 ex Stationär 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Strandskata 5 ex Stationär 
      Större strandpipare 5 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (21 par på fyrarna och 12 på 

sjömärket under etablering i dagsläget.) 
      Tobisgrissla 500 ex Stationär 
      Sånglärka 5 ex Förbifl. 
      Sånglärka 2 ex Str NO 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär 
      Järnsparv 3 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Str 
      Rödhake 1 ex Stationär 
      Koltrast 5 ex Rast 
      Blåmes 5 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Stationär 
      Talgoxe 3 ex Stationär 
      Gråkråka 3 ex Födosökande 
      Bofink 5 ex Spel/sång 
      Gulsparv 1 ex Rast 
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MÅNDAG 1 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 1 april 2013 
 
VÄDER 
Klar och kall morgon med svaga till måttliga vindar från N-Nv men 
soligt och riktigt varmt mot söderväggen vid ringmärkarboden. 
 
06:00 Vind: riktning N, hastighet 3 m/s, byvind 3 m/s, -1,0C 
vattenstånd -24 cm  
08:00 Vind: riktning N, hastighet 0 m/s, byvind 2 m/s, -0,0C 
vattenstånd -21 cm  
15:00 Vind: riktning NV, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s, 2,8C 
vattenstånd -18 cm 
18:00 Vind: riktning NV, hastighet 8 m/s, byvind 9 m/s, 2,4C 
vattenstånd -20 cm 
 
 
Solens uppgång 06:36 solens nedgång 19:48 
 
PERSONAL  
Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik Slunge samt Leo. 
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till klockan 17:00, 23 burar i Kausan och 13 
burar på Playan från 05:30 till 19:00. 
 
OBSERVATIONER 
Dagen blev väldigt lik gårdsgen vad gäller det mesta men kanske lite 
mer rörelse över havet. Lite sträck av knölsvan 32, sångsvan 1, grågås 
20, kaja en flock på 225. Enstaka bofink, gulsparv och sånglärkor. 
Ejder runt ön fler än när vi kom och tobisgrisslor som besöker de 
flesta skrymslen som finns. 
 
 
RINGMÄRKNING 
17 nymärkningar med i stort sett samma arter som igår men en riktig 
goding hängde i nätet vid första rundan, en gammal hanne stenfalk.  
Totala antalet fåglar märkta denna månad 17 och i år 75. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 
ÖVRIGT 
Strålande fin dag med kylig morgon och sedan sol i lä. Det känns som 



det börjat röra på sig lite bland flyttande tättingar. Mitt på dagen 
vindstilla innan det börjar blåsa lite från NV. 
Skärsnäpporna håller oss igång. 
 
 
VID DATORN 
Bo Slunge 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Stenfalk 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Blåmes 6 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Gulsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 32 ex str O 
      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Sångsvan 1 ex Str N 
      Grågås 5 ex Str NO 
      Kanadagås 25 ex Str NO 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder 2500 ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex Stationär 
      Knipa 25 ex Stationär 
      Småskrake 15 ex Stationär 
      Storskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär 
      Ormvråk 1 ex Str 
      Stenfalk 1 ex Födosökande 
      Strandskata 8 ex Stationär 
      Större strandpipare 4 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Fiskmås 30 ex Stationär 
      Gråtrut 70 ex Stationär 
      Havstrut 10 ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Tobisgrissla 400 ex Stationär 
      Sånglärka 15 ex+5 ex Str 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär 
      Järnsparv 2 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Koltrast 3 ex Rast 
      Blåmes 10 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
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      Kaja 225 ex str O 
      Gråkråka 10 ex Str 
      Gråkråka 4 ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink 2 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Gulsparv 7 ex Rast 
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TISDAG 2 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 2 april 2013 
 
VÄDER 
Klar och kall morgon med svaga vindar från No. 
 
05:00 Vind: riktning N0, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s, -0,0C 
vattenstånd -23 cm  
08:00 Vind: riktning O, hastighet 0 m/s, byvind 2 m/s, -0,2C 
vattenstånd -22 cm  
14:00 Vind: riktning NV, hastighet 9 m/s, byvind 10 m/s, 2,8C 
vattenstånd -12cm 
18:00 Vind: riktning NV, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s, 3,2C 
vattenstånd -18 cm 
 
 
Solens uppgång 06:36 solens nedgång 19:46 
 
PERSONAL  
Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik Slunge samt Leo. 
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till klockan 15.30, 4 nät 15.30 till 18.30, 23 
burar i Kausan och 13 burar på Playan från 05:30 till 19:00. 
 
OBSERVATIONER 
Kav lugnt både vad gäller fågel och hav. 
Idag räknade vi tobisgrisslor, runt ön låg 780 grisslor, ejder räknades 
1182 runt ön, alltså lite färre än förra veckan. En morkulla i 
gryningen, ett par ringduvor och en sothöna. 
 
RINGMÄRKNING 
Nymärkning, en trädkrypare och två skärsnäppor. 
Kontroll av en norskmärkt blåmes samt en skärsnäppa också med 
norsk ring som jag kontrollerade den 1 april förra året, ett kärt 
återseende med andra ord. 
Totala antalet fåglar märkta denna månad 21 och i år 79. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 
ÖVRIGT 
Strålande fin dag med kylig morgon och sedan sol i lä. Vi får gott om 
tid att räkna ejder och tobisgrisslor samt läsa och äta god mat. 



 
 
VID DATORN 
Bo Slunge 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Sångsvan 11 ex Str N 
      Grågås 4 ex Str NO 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder 1182 ex Stationär 
      Sjöorre 10 ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär 
      Småskrake 15 ex Stationär 
      Storskarv 60 ex Stationär 
      Sothöna 1 ex Rast 
      Strandskata 8 ex Stationär 
      Större strandpipare 4 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Morkulla 1 ex Rast 
      Fiskmås 30 ex Stationär 
      Gråtrut 70 ex Stationär 
      Havstrut 10 ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Tobisgrissla 780 ex Stationär 
      Ringduva 2 ex Str 
      Sånglärka 2 ex Str 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 73 ex str O 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink 2 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Gulsparv 2 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
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ONSDAG 3 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 3 april 2013 
 
VÄDER 
Klar och kall morgon med svaga till måttliga vindar från No men 
soligt och framåt dagen betydligt varmare. 
 
05:00 Vind: riktning No, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s, -0,0C 
vattenstånd -29 cm  
12:00 Vind: riktning S, hastighet 1 m/s, byvind 2 m/s, 4,0C 
vattenstånd -20 cm  
15:00 Vind: riktning V, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s, 4,4C 
vattenstånd -18 cm 
18:00 Vind: riktning NV, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s, 2,4C 
vattenstånd -20 cm 
 
 
Solens uppgång 06:36 solens nedgång 19:54 
 
PERSONAL  
Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik Slunge samt Leo. 
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till klockan 18:30, 23 burar i Kausan och 13 
burar på Playan från 05:30 till 19:30. 
 
OBSERVATIONER 
Väldigt lugnt idag men en tofsvipa drog förbi liksom enstaka gäss och 
svanar. Det enda inflöde vi kunde se var lite mesar, några starar och 
bofinkar. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Årets första märkta rödhake, hoppas hans kompisar dyker upp i 
morgon Större strandpipare plockades ur en bur och fick en ring. 
Kontroll av danskmärkt talgoxe. 
12 nymärkningar av 9 arter. 
Totala antalet märkta fåglar denna månad 33 och i år 91. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 
ÖVRIGT 
I vanliga fall vill man ju ha strålande sol under sin ledighet men, men 



här ute.................. 
 
 
VID DATORN 
Bo Slunge 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Blåmes 3 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Sångsvan 9 ex Str N 
      Grågås 4 ex Str NO 
      Kanadagås 7 ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder 1000 ex Stationär 
      Sjöorre 10 ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär 
      Småskrake 15 ex Stationär 
      Storskarv 60 ex Stationär 
      Strandskata 8 ex Stationär 
      Större strandpipare 4 ex Stationär 
      Tofsvipa 1 ex Str 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Fiskmås 30 ex Stationär 
      Gråtrut 70 ex Stationär 
      Havstrut 10 ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Tobisgrissla 500 ex Stationär 
      Sånglärka 2 ex Str 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Blåmes 5 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 10 ex str O 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 4 ex+4 ex Rast 
      Bofink 5 ex Str 
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      Bofink 5 ex Rast 
      Gulsparv 2 ex Rast 
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TORSDAG 4 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 4 april 2013 
 
VÄDER 
Klar och kall morgon med svaga till måttliga vindar från O senare 
tillbaka till nordsektorn igen, men soligt. 
 
06:00 Vind: riktning O, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s, -0,6C 
vattenstånd -29 cm  
08:00 Vind: riktning No, hastighet 3 m/s, byvind 4 m/s, -0,3C 
vattenstånd -33 cm  
13:00 Vind: riktning NV, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s, 3,3C 
vattenstånd -25 cm 
18:00 Vind: riktning NV, hastighet 9 m/s, byvind 11 m/s, 3,2C 
vattenstånd -24 cm 
 
 
Solens uppgång 06:31 solens nedgång 19:55 
 
PERSONAL  
Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik Slunge samt Leo. 
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till klockan 16:30, 23 burar i Kausan och 13 
burar på Playan från 05:30 till 19:00. 
 
OBSERVATIONER 
Väldigt stilla med enstaka sångsvanar mot no. Stare, bofink, 
sånglärka och koltrast sitter och sjunger på morgonen, klart njutbart. 
Fiskmåsarna har börjat reka för kommande bobyggen. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Få nymärkningar, 7 av 6 arter. Men skärsnäpporna kontrolleras med 
ett tiotal per dag, den äldsta från 2004.  
Trädkryparen är ju inte vanlig här ute men fram till och med idag 4 
för vår del och 6 totalt under våren. 
Första kungsfågeln och staren för året fick varsin ring. 
 
Denna månad 40 och hittills i år 98 nymärkningar 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 



ÖVRIGT 
Idag kände faktiskt personalen en viss leda, för bra väder och nästan 
inga fåglar. 
 
 
 
VID DATORN 
Bo Slunge 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Sångsvan 38 ex Str N 
      Grågås 4 ex Str NO 
      Grågås 3 ex Stationär 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder 1000 ex Stationär 
      Sjöorre 2 ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär 
      Småskrake 15 ex Stationär 
      Storskarv 60 ex Stationär 
      Strandskata 8 ex Stationär 
      Större strandpipare 4 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Fiskmås 50 ex Stationär 
      Gråtrut 70 ex Stationär 
      Havstrut 15 ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Tobisgrissla 500 ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 2 ex Str 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär (En ringmärktes.) 
      Koltrast 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 1 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 6 ex str O 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
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      Bofink 2 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gulsparv 2 ex Rast 
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FREDAG 5 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 5 april 2013 
 
VÄDER 
Klar och kall morgon med måttliga vindar från No, senare under 
dagen allt varmare och högsta temperaturen under veckan. 
 
06:00 Vind: riktning No, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s, -0,0C 
vattenstånd -24 cm  
09:00 Vind: riktning No, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s, 2,7C 
vattenstånd -36 cm  
15:00 Vind: riktning No, hastighet 6 m/s, byvind 9 m/s, 6,7C 
vattenstånd -25 cm 
18:00 Vind: riktning No, hastighet 6 m/s, byvind 9 m/s, 5,0C 
vattenstånd -22 cm 
 
 
Solens uppgång 06:28 solens nedgång 20:00 
 
PERSONAL  
Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik Slunge samt Leo. 
 
VERKSAMHET  
26 nät uppe från 05:30 till klockan 18:30, 23 burar i Kausan och 13 
burar på Playan från 05:30 till 19:30. 
 
OBSERVATIONER 
Idag var det verkligen lugnt både över hav och land. 
 
RINGMÄRKNING 
Få nymärkningar, 4 av 4 arter.  
 
Denna månad 44 och hittills i år 102 nymärkningar 
 
UPPDRAGSARBETE  
Tömning av turisttoan. 
 
BESÖKARE 
Inte heller idag har vi sett skymten av några andra besökare. 
 
ÖVRIGT 
Se gårdagen, det enda som bröt lättjan var städning inför avlösningen 
i morgon. 
 
 
 
VID DATORN 



Bo Slunge 
 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Grågås 3 ex Stationär 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder 1000 ex Stationär 
      Knipa 50 ex Stationär 
      Småskrake 15 ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär 
      Strandskata 8 ex Stationär 
      Större strandpipare 4 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Skrattmås 1 ex Förbifl. 
      Fiskmås 50 ex Stationär 
      Gråtrut 70 ex Stationär 
      Havstrut 15 ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Tobisgrissla 500 ex Stationär 
      Sånglärka 2 ex Str 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink 2 ex Rast 
      Gulsparv 2 ex Rast 
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LÖRDAG 6 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bo Slunge, Eva Åkesson, Jan Andersson, Jon 
Hessman, Lars Sundberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 6 april 2013 
 
VÄDER 
Lugn utfärd men när vi kommit ut friskade sydvästan i. Vid 16:30 
överraskades vi av ett par korta hagelskurar som följdes av regn, men 
molnen klarnade sedan och kvällen bjöd på god sikt. 
 
06:00 O 2 m/s, byvind 3 m/s, 0,5C, vattenstånd -14 cm 
08:00 SO 2 m/s, byvind 3 m/s, 1,2C, vattenstånd -16 cm 
15:00 SV 5 m/s, byvind 7 m/s, 5,3C, vattenstånd -29 cm 
17:00 SV 4 m/s, byvind 11 m/s, 3,2C, vattenstånd -20 cm 
 
 
Soluppgång 06:28 och nedgång 20:01. 
 
PERSONAL  
Slungarna Bo, AnnaKarin, Karin och Henrik byttes ut mot Jon 
Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg. 
 
VERKSAMHET  
24 nät från 06:00 till 16:30 8 burar på SV-udden, 13 burar på Playan 
och 15 burar samt fröfälla i Kausan från 06:00 till 17:00. 
 
OBSERVATIONER 
Sångsvan 52 sträckande och 2 rastande, havssula 2 ad sträckande. 
 
RINGMÄRKNING 
5 individer av 4 arter. 
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 1, grönfink 2, sävsparv 1.  
 
Denna månad 49 och hittills i år 107 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare utöver personalbytet och skeppare Ante. Totalt 9 
personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Härligt som alltid att vara tillbaka på Nidingen! Härligt också att 
kunna visa upp ön för debutantnidingarna Jan och Lars från Boden. 
De har fått en proper invigning med bitande snålblåst, färgmärkta 
skärsnäppor, havssulor i kvällningen och tretåbajs på jackan som sig 
bör. Nu ska vi se till att vända det här årets tråkiga trend till något bra. 



I morgon börjar det på allvar! 
 
VID DATORN 
Jon Hessman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Sångsvan 2 ex Rast 
      Sångsvan 52 ex Str 
      Kanadagås 3 ex Stationär 
      Gravand 5 ex Stationär 
      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 150 ex Stationär 
      Knipa 20 ex Rast 
      Småskrake 20 ex Stationär 
      Havssula 2 ad Str 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Strandskata 10 ex Stationär 
      Större strandpipare 3 ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Skrattmås 2 ex Förbifl. 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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SÖNDAG 7 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Jan Andersson, Jon Hessman, Lars 
Sundberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 7 april 2013 
 
VÄDER 
Blåsig morgon med en kort snöskur. Framåt middagstid lugnade sig 
vinden något och solen strålade sedan resten av dagen. 
 
06:00 V 7 m/s, byvind 11 m/s, 1,7C, vattenstånd -11 cm 
10:00 V 5 m/s, byvind 8 m/s, 3,0C, vattenstånd -19 cm 
14:00 V 6 m/s, byvind 7 m/s, 4,0C, vattenstånd -32 cm 
18:00 NV 7 m/s, byvind 8 m/s, 2,8C, vattenstånd -28 cm 
 
 
Soluppgång 06:26 och nedgång 20:04. 
 
PERSONAL  
Jon Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg. 
 
VERKSAMHET  
21 nät från 11:15 till 18:45. 13 burar på Playan och 17 burar samt 
fröfälla i Kausan från 06:00 till 19:15, 6 burar på SV-udden togs ner 
17:00. 
 
OBSERVATIONER 
Sångsvan ca 180 str NO 
Stormfågel 1 bågade långt ut i väster på förmiddagen 
Havssula ca 35, svårt att avgöra om det är samma individer som 
snurrar runt eller nya hela tiden 
Toppskarv 1 satt på Klockfotsrevet större delen av dagen 
Stenfalk 1 honfärgad rastade kort i Kausan på morgonen 
Kärrsnäppa 1 rastande bland skärsnäpporna 
Storspov 1 hördes vid lunch 
Kentsk tärna 3 
Rödhake 1 str SV 
Råka 1 str SV 
Vinterhämpling 1 rastade en stund på Västudden 
Snösparv 1 str O längs nordstranden 
 
RINGMÄRKNING 
2 individer av 1 art. 
Sävsparv 2.  
 
Denna månad 51 och hittills i år 109 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 



 
BESÖKARE 
Inga besökare utöver oss fyra i personalen. 
 
ÖVRIGT 
Prognoserna infriades och vi fick en liten sovmorgon då näten inte 
kunde sättas upp pga. vind. Annars bjöds det på trevlig skådning med 
framförallt mycket havssulor och sångsvanar. Gubbarna har fått 
Sverigekryss i form av både toppskarv och kenta, de har nu kryssat 
lika mycket på två dagar här som jag gjorde på tre veckor på 
Sandskär i höstas. 
På eftermiddagen åkte näten upp men förgäves, trots att ett litet flöde 
av småfåglar bevisligen passerade ön. Dagens båda sävsparvar ratade 
nät till förmån för vadarbur. Det känns för övrigt lite deppigt att den 
enda rödhaken hade satt kurs rakt mot Danmark. Man kan inte 
klandra hen med tanke på hur våren sett ut. Men det var bitvis riktigt 
vårigt idag, vi kunde steka gott i solen som värmde bra efter lunch. 
 
VID DATORN 
Jon Hessman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sävsparv 2 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Sångsvan 180 ex Str NO 
      Ob. ansergås 1 ex Str NO 
      Kanadagås 2 ex Stationär 
      Gravand 6 ex Stationär 
      Gravand 5 ex Rast 
      Gravand 3 ex str NV 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 250 ex Stationär 
      Knipa 15 ex Rast 
      Småskrake 20 ex Stationär 
      Ob. små-/storlom 4 ex Str 
      Storlom 6 ex Str 
      Stormfågel 1 ex Str 
      Havssula 35 ex Str 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast (På Klockfotsrevet större delen av dagen.) 
      Gråhäger 2 ex Str N 
      Stenfalk 1 honfärgad Rast (Satt en kort stund på en sten i Kausan 

på morgonen.) 
      Strandskata 10 ex Stationär 
      Större strandpipare 2 ex Stationär 
      Tofsvipa 8 ex Str N 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
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      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex Lockläte 
      Skrattmås 11 ex Str NO 
      Skrattmås 4 ex Rast 
      Fiskmås 35 ex Stationär 
      Silltrut 30 ex Stationär 
      Gråtrut 250 ex Stationär 
      Havstrut 20 ex Stationär 
      Tretåig mås 1 2K Rast 
      Tretåig mås 40 ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Rast (Årets första!) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1 ex Str N 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 3 ex str O 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär 
      Gärdsmyg 2 ex Rast 
      Rödhake 1 ex str SV 
      Råka 1 ex str SV 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 5 ex str S 
      Bofink 1 hane Rast 
      Grönfink 1 ex Str 
      Vinterhämpling 1 ex Rast 
      Snösparv 1 ex str O 
      Sävsparv 3 ex Rast 
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MÅNDAG 8 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Jan Andersson, Jon Hessman, Lars 
Sundberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 8 april 2013 
 
VÄDER 
Klart och uppehåll under hela dagen. Mestadels svaga vindar men 
tilltagande bris framåt eftermiddag/kväll. 
 
06:00 NO 1 m/s, byvind 4 m/s, 0,5C, vattenstånd -23 cm 
10:00 NV 1 m/s, byvind 2 m/s, 1,2C, vattenstånd -21 cm 
14:00 V 4 m/s, byvind 5 m/s, 4,3C, vattenstånd -28 cm 
18:00 NV 6 m/s, byvind 8 m/s, 3,1C, vattenstånd -29 cm 
 
Soluppgång 06:22 och nedgång 20:05. 
 
PERSONAL  
Jon Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg. 
 
VERKSAMHET  
24 nät från 05:30 till 16:45. 13 burar på Playan, 8 på SV-udden och 
15 i Kausan från 05:45 till 18:15. Fröfällan i Kausan från 05:45 till 
19:45. 
 
OBSERVATIONER 
Prutgås 2 sträckte förbi nordstranden på morgonen 
Bläsand 3 rastade på öns sydsida 
Kricka ett par rastade vid Playan 
Alfågel ett par rastade utanför nordstranden på eftermiddagen 
Havssula minst 37 kom in och fiskade väster om ön på kvällen 
Kentsk tärna 5 på Västudden på kvällen 
Sädesärla 1 tog några varv runt ön på eftermiddagen, årets första! 
 
RINGMÄRKNING 
16 individer av 4 arter. 
Skärpiplärka 1, koltrast 8, stare 1, sävsparv 6.  
 
Denna månad 67 och hittills i år 125 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare utöver oss fyra i personalen. 
 
ÖVRIGT 
Det prasslade lite i buskarna i morse och vips hade vi ett gäng 
koltrastar i nät. Under dagen blev det även lite sävsparvar och 



dagssumman på 16 är årets tredje bästa. Det största glädjeämnet i 
fångsten var den otroligt granna starhanne som spatserade in i en 
vadarbur. 
På förmiddagen och runt lunch var det i stort sett helt vindstilla och 
havet låg blankt, så kallat tumlarväder. Och visst, vid ett par tillfällen 
kunde man skymta en ryggfena nordväst om ön. En annan rolig sak 
att göra när havet är lugnt är att räkna de mer talrika sjöfåglarna 1180 
ejdrar, 475 tobisgrisslor och 350 sjöorrar fick vi ihop. 
Vid fyratiden började vinden friska i och liksom tidigare kvällar kom 
ett stort antal havssulor in och fiskade i väst. Kvällsskådning är 
härligt! 
 
VID DATORN 
Jon Hessman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Koltrast 8 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Sävsparv 6 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Sångsvan 10 ex Str NO 
      Grågås 16 ex Str NO 
      Grågås 3 ex Rast 
      Prutgås 2 ex Str (Kom förbi Nordstranden mot sydväst på 

morgonen, oklart vart de sedan tog vägen.) 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Kanadagås 6 ex Rast 
      Gravand 6 ex Stationär 
      Bläsand 3 ex Rast (Ett par rastade vid Klockfotsrevet och en hona 

vid Ostudden på förmiddagen.) 
      Kricka 2 ex i par Rast (Rastade utanför Playan på 

eftermiddagen.) 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder 1180 ex Stationär 
      Alfågel 2 ex i par Rast (Rastade utanför Nordstranden på 

eftermiddagen.) 
      Sjöorre 350 ex Stationär 
      Knipa 30 ex Rast 
      Småskrake 30 ex Stationär 
      Ob. små-/storlom 1 ex str SV 
      Storlom 1 ex Str NO 
      Havssula 37 ex Födosökande (Kom in väster om ön på kvällen.) 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Strandskata 11 ex Stationär 
      Större strandpipare 7 ex Stationär 
      Tofsvipa 2 ex Rast (Rastade på Klockfotsrevet på morgonen.) 
      Skärsnäppa 220 ex Stationär 
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      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex Str NO 
      Skrattmås 20 ex Str NO 
      Skrattmås 8 ex Stationär 
      Fiskmås 70 ex Stationär 
      Silltrut 55 ex Stationär 
      Gråtrut 175 ex Stationär 
      Havstrut 15 ex Stationär 
      Tretåig mås 60 ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Rast (Kom in och satte sig på Västudden på 

kvällen.) 
      Tobisgrissla 475 ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Str NO 
      Sånglärka 2 ex str O 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär 
      Sädesärla 1 ex Rast (Årets första, flög runt på ön en stund på 

eftermiddagen.) 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Koltrast 10 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 5 ex Rast 
      Stare 10 ex Rast 
      Bofink 2 ex Rast 
      Ob. bo-/bergfink 11 ex str O 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Sävsparv 6 ex Rast 
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TISDAG 9 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Jan Andersson, Jon Hessman, Lars 
Sundberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 9 april 2013 
 
VÄDER 
Klart och uppehåll hela dagen. Småblåsigt på förmiddagen men från 
tretiden endast svaga vindar. 
 
06:00 O 4 m/s, byvind 5 m/s, 0,1C, vattenstånd -31 cm 
10:00 SO 4 m/s, byvind 6 m/s, 2,7C, vattenstånd -26 cm 
14:00 S 3 m/s, byvind 5 m/s, 4,3C, vattenstånd -29 cm 
18:00 S 1 m/s, byvind 2 m/s, 5,1C, vattenstånd -26 cm 
 
Soluppgång 06:19 och nedgång 20:07. 
 
PERSONAL  
Jon Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg. 
 
VERKSAMHET  
24 nät från 05:30 till 19:00. 13 burar på Playan, 8 på SV-udden och 
15 i Kausan från 05:45 till 19:00. Fröfällan i Kausan från 05:30 till 
19:00. 
 
OBSERVATIONER 
Sångsvan 152 sträckande NO 
Alfågel en hona rastade med sjöorrar V om ön på morgonen och med 
knipor S om ön på kvällen 
Storskrake en hane rastade kort V om ön 
Gråhakedopping 2 kom in och landade V om ön på morgonen, på 
eftermiddagen sågs ytterligare en 
Havssula ca 40 förbiflygande under dagen 
Toppskarv en satt på Klockfotsrevet på eftermiddagen 
Stenfalk en satt på Klockfotsrevet på morgonen, på eftermiddagen 
jagade en (troligen samma) över öns västra del 
Hornuggla en stöttes vid Berndts hus på morgonen, återupptäcktes av 
Stefan på kvällen och sågs fint bakom turisttoan 
Forsärla en sträckte över ön mot O 
 
RINGMÄRKNING 
10 individer av 4 arter. 
Gärdsmyg 1, rödhake 2, koltrast 5, bofink 2.  
 
Denna månad 77 och hittills i år 135 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 



BESÖKARE 
Utöver vi fyra i personalen kom Stefan ut på eftermiddagen med en 
medarbetare. 
 
ÖVRIGT 
En minst sagt trevlig start på dagen med både stenfalk och hornuggla, 
och mungiporna höll sig uppe när även gråhakedopping letade sig in 
på veckolistan. Förutom skådning har dagen ägnats åt nyttigheter som 
dusch, eldning av sopor och avläsning av tretåiga måsar. Den äldsta 
avlästa måsen fyller 20 i sommar och är därmed endast ett par år 
yngre än jag själv. 
Vid tretiden avtog vindarna och återigen blev det tumlarläge, och 
återigen fick vi utdelning. De gamla stenfyrarna är alltid utmärkta 
utsiktsplatser, men särskilt mycket så under dagar som denna med 
god sikt och svaga vindar. Jag unnar alla att komma hit och uppleva 
en solnedgång från dubbelfyrarna. 
 
VID DATORN 
Jon Hessman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Koltrast 5 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Sångsvan 152 ex Str NO (10+12+26+19+45+8+2+30) 
      Grågås 5 ex Str NO 
      Grågås 5 ex Rast 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 6 ex Stationär 
      Bläsand 5 ex Rast (Två par vid Klockfotsrevet och en hane vid 

Ostudden) 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder 870 ex Stationär 
      Alfågel 1 hona Rast (Med sjöorrar på morgonen och med knipor 

på kvällen) 
      Sjöorre 350 ex Stationär 
      Knipa 28 ex Rast 
      Småskrake 41 ex Stationär 
      Storskrake 1 hane Rast (Rastade kort V om ön) 
      Storlom 1 ex str SO 
      Storlom 1 ex Rast 
      Gråhakedopping 3 ex Rast (2+1) 
      Havssula 40 ex Förbifl. (I spridda skurar under hela dagen) 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast (På Klockfotsrevet under eftermiddagen) 
      Sparvhök 1 honfärgad str O 
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      Stenfalk 1 honfärgad Rast (Satt på Klockfotsrevet på morgonen 
och jagade lite på öns västra del senare på dagen.) 

      Strandskata 12 ex Stationär 
      Större strandpipare 7 ex Stationär 
      Tofsvipa 1 ex Str NO 
      Skärsnäppa 220 ex Stationär 
      Rödbena 1 ex Rast (I Kausan på morgonen.) 
      Skrattmås 5 ex Str NO 
      Skrattmås 15 ex Stationär 
      Fiskmås 70 ex Stationär 
      Silltrut 55 ex Stationär 
      Gråtrut 23 ex Stationär 
      Gråtrut 50 ex Rast 
      Havstrut 10 ex Stationär 
      Tretåig mås 60 ex Stationär (Nio måsar har avlästs idag, den 

äldsta ringmärktes som bounge 1993.) 
      Kentsk tärna 8 ex Rast 
      Sillgrissla 1 2K Rast (Vinterdräkt. Åldersbestämning baserad på 

Fågelguidens uppgift att adulta ska ha ruggat till sommardräkt så 
här års.) 

      Tobisgrissla 475 ex Stationär 
      Hornuggla 1 ex Rast (Stöttes vid Berndts hus på morgonen och 

sågs även på kvällen bakom turisttoan.) 
      Sånglärka 2 ex str SV 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär 
      Forsärla 1 ex str O (Kl 09:45) 
      Sädesärla 2 ex str O 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 4 ex Rast 
      Rödhake 3 ex Rast 
      Koltrast 7 ex Rast 
      Råka 1 ex str O 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 5 ex Str 
      Stare 5 ex Rast 
      Bofink 3 ex Rast 
      Grönsiska 1 ex str O 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 5 ex Rast 
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ONSDAG 10 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Jan Andersson, Jon Hessman, Lars 
Sundberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 10 april 2013 
 
VÄDER 
Kallt och blåsigt på förmiddagen, sedan vred vinden och vindstyrkan 
sjönk drastiskt så vi fick ännu en fin och stilla kväll. 
 
06:00 O 7 m/s, byvind 9 m/s, -1,4C, vattenstånd -18 cm 
10:00 Inga uppgifter från väderstationen. O ca 8 m/s, ca 1C, 
vattenstånd -12 cm 
14:00 V 1 m/s, byvind 4 m/s, 6,1C, vattenstånd -19 cm 
18:00 N 5 m/s, byvind 5 m/s, 4,7C, vattenstånd -24 cm 
 
Soluppgång 06:18 och nedgång 20:10. 
 
PERSONAL  
Jon Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg. 
 
VERKSAMHET  
19 nät från 05:30 till 07:15, 18 nät från 07:15 till 12:45, 22 nät från 
12:45 till 19:00. 13 burar på Playan, 8 på SV-udden och 15 i Kausan 
från 05:45 till 19:00. Fröfällan i Kausan från 05:30 till 19:00. 
 
OBSERVATIONER 
Stenfalk en hona sträckande O 
Trana 48 kom i en flock precis söder om en vid kl 12:30 
Snösparv en kom insträckande och rastade i Kausan på eftermiddagen 
 
RINGMÄRKNING 
1 individer av 1 arter. 
Bofink 1.  
 
Denna månad 78 och hittills i år 136 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Idag har 19 personer varit på ön inklusive vi fyra i personalen. Först 
kom Janne Stenberg och två till från Sjöräddningen ut med en SMHI-
anställd som skulle serva väderstationen, sedan skjutsade Ante ut sju 
experter från Fastighetsverket som gick igenom öns byggnader, och 
slutligen kom Stefan och en rörmokare på kvällen. 
 
ÖVRIGT 
Dagen präglades av mycket folk men lite fågel. Fastighetsverket gav 



alla hus och fyrar en ordentlig genomgång och synade varje vrå in i 
minsta detalj. Allehanda specialister närvarade, från stålexperten till 
putsexperten till kulturminnesbyggnadsexperten, och noterade vad 
som behöver åtgärdas. Ön kommer att få en ordentlig ansiktslyftning 
vad det verkar. 
Enda märkta fågel idag blev en bofinkshane, alltså en fågel på 270 
nättimmar. Glädjeämnena fick istället bli den stora tranflock som 
passerade på nära håll vid lunch och den stenfalk som susade förbi 
lite senare. 
Ytterligare några tretåmåsar avlästes och de tackade hjärtligt genom 
att bajsa ner min kofta. Varsågoda. 
 
VID DATORN 
Jon Hessman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Bofink 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Sångsvan 21 ex Str NO (19+2) 
      Grågås 3 ex Rast 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 6 ex Stationär 
      Bläsand 3 ex Rast 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 325 ex Stationär 
      Knipa 30 ex Rast 
      Småskrake 50 ex Stationär 
      Storlom 1 ex str SO 
      Havssula 20 ex Förbifl. 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Sparvhök 1 hane Rast (Sågs från köket, rastade kort på muren 

utanför innan den fortsatte österut.) 
      Stenfalk 1 honfärgad str O 
      Trana 48 ex str O (Kom i en flock precis S om ön vid 12:30.) 
      Strandskata 12 ex Stationär 
      Större strandpipare 7 ex Stationär 
      Skärsnäppa 175 ex Stationär 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Rödbena 1 ex str O 
      Skrattmås 10 ex Stationär 
      Fiskmås 70 ex Stationär 
      Silltrut 55 ex Stationär 
      Gråtrut 25 ex Stationär 
      Gråtrut 50 ex Rast 
      Havstrut 10 ex Stationär 
      Tretåig mås 60 ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Rast 
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      Tobisgrissla 475 ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Rast (Sjöng till och med några strofer.) 
      Sånglärka 1 ex str O 
      Ängspiplärka 1 ex Rast (Kontrollerades i bur vid stora bryggan.) 
      Skärpiplärka 40 ex Stationär 
      Sädesärla 1 ex Lockläte 
      Gärdsmyg 2 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 13 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast 
      Snösparv 1 ex Rast (Rastade i Kausan under eftermiddagen.) 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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TORSDAG 11 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Jan Andersson, Jon Hessman, Lars 
Sundberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 11 april 2013 
 
VÄDER 
Blåsig morgon med ett par rejäla snöskurar. På eftermiddagen något 
mojnande och med enstaka regnstänk. 
 
06:00 Inga uppgifter. 
10:00 O 8 m/s, byvind 11 m/s, 2,6C 
14:00 SO 7 m/s, byvind 10 m/s, 3,6C 
18:00 O 7 m/s, byvind 9 m/s, 4,8C 
 
Inga uppgifter om vattenstånd idag pga dålig internetuppkoppling. 
Soluppgång 06:15 och nedgång 20:12. 
 
PERSONAL  
Jon Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg. 
 
VERKSAMHET  
24 nät från 14:30 till 19:30. 13 burar på Playan, 8 på SV-udden och 
15 i Kausan från 11:30 till 19:30. Fröfällan i Kausan från 11:30 till 
19:30. 
 
OBSERVATIONER 
Alfågel ett par rastande väster om ön 
Stenfalk en honfärgad jagade över ön 
Skogssnäppa en rastade i Kausan en kort stund på eftermiddagen 
Trädlärka en rastande i Kausan 
Snösparv en hördes på morgonen 
 
RINGMÄRKNING 
75 individer av 5 arter. 
Järnsparv 5, rödhake 2, koltrast 5, bofink 60, sävsparv 3. 
 
Denna månad 153 och hittills i år 211 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Inga utöver vi fyra i personalen. 
 
ÖVRIGT 
Morgonen var verkligen ingen höjdare, vi vände oss i sängen och 
kom inte upp förrän framåt åtta varefter vi försökte oss på lite 
skådning i ymnigt horisontellt snöfall. Dagen förflöt sedan i lågt 



tempo och ägnades mest åt läsning, fram till tvåtiden då Lars gastade 
i walkie-talkien: Vi måste dra upp näten! Då hade det kommit in ett 
femtiotal bofinkar som flög omkring i buskarna. Vi skyndade oss att 
sätta upp nät och fångade omgående både bofink, koltrast och 
järnsparv. Bofinkarna fortsatte sedan pumpa på och vi uppskattar att 
det funnits minst 750 på ön idag. Härligt att det äntligen hände något, 
att vi fick märka lite fågel till slut! Kan man be om en likadan 
eftermiddag imorgon? 
 
VID DATORN 
Jon Hessman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Järnsparv 5 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Koltrast 5 ex Ringm 
      Bofink 60 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 3 ex Rast 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Kanadagås 1 ex Rast 
      Gravand 6 ex Stationär 
      Bläsand 2 ex Rast 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 2 ex Rast 
      Sjöorre 325 ex Stationär 
      Knipa 30 ex Rast 
      Småskrake 50 ex Stationär 
      Storlom 1 ex str SO 
      Storlom 2 ex Rast 
      Havssula 15 ex Förbifl. 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str O 
      Stenfalk 1 honfärgad Födosökande 
      Strandskata 12 ex Stationär 
      Större strandpipare 7 ex Stationär 
      Tofsvipa 3 ex Rast 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär 
      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 2 ex Rast 
      Skrattmås 6 ex Stationär 
      Fiskmås 70 ex Stationär 
      Silltrut 55 ex Stationär 
      Gråtrut 25 ex Stationär 
      Gråtrut 50 ex Rast 
      Havstrut 10 ex Stationär 
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      Tretåig mås 60 ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Rast 
      Tobisgrissla 475 ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Trädlärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka 40 ex Stationär 
      Sädesärla 5 ex Rast 
      Gärdsmyg 2 ex Rast 
      Järnsparv 5 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Koltrast 7 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bofink 750 ex Rast 
      Snösparv 1 ex Lockläte 
      Sävsparv 3 ex Rast 
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FREDAG 12 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Jan Andersson, Jon Hessman, Lars 
Sundberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 12 april 2013 
 
VÄDER 
I morse blåsigt och duggregn, mojnande framåt lunch och regnet 
ersattes av tjock dimma som höll i sig resten av dagen. 
 
06:00 O 8 m/s, byvind 11 m/s, 2,1C, vattenstånd -15 cm 
10:00 NO 4 m/s, byvind 6 m/s, 2,6C, vattenstånd -4 cm 
14:00 NO 3 m/s, byvind 5 m/s, 4,0C, vattenstånd -4 cm 
18:00 N 3 m/s, byvind 3 m/s, 3,6C, vattenstånd -7 cm 
 
Soluppgång 06:11 och nedgång 20:14. 
 
PERSONAL  
Jon Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg. 
 
VERKSAMHET  
17 nät från 09:30 till 11:00, 20 från 11:00 till 11:30, 24 från 11:30 till 
19:00. 13 burar på Playan, 8 på SV-udden och 15 i Kausan från 10:00 
till 19:00. Fröfällan i Kausan från 10:00 till 19:00. 
 
OBSERVATIONER 
Fiskgjuse en sträckande N vid 16-tiden 
Stenfalk minst 2 rastande och födosökande 
Pilgrimsfalk en svepte över ön vid 18:30 
Skogssnäppa 2 rastade på Playan 
Trädlärka en rastande i Kausan under större delen av dagen 
Dubbeltrast 2, en stöttes i Kausan och drog österut tills den försvann i 
dimman, något senare kom en till österut förbi Kruthuset 
 
RINGMÄRKNING 
17 individer av 6 arter. 
Sparvhök 1, järnsparv 5, rödhake 6, taltrast 1, koltrast 1, bofink 3. 
 
Denna månad 170 och hittills i år 228 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Inga utöver vi fyra i personalen. 
 
ÖVRIGT 
Det blev inte det nedfallet som vi hade igår. Några bofinksflockar 
passerade men få stannade, och när duggregnet övergick i tjocka kom 



det inte in så mycket mer. Trots allt lite roliga observationer, men 
sikten över havet var obefintlig och det här blev den första 
havssulebefriade dagen sedan vi kom ut. 
Vi laddar för nedfall i morgon bitti och har fått gjort en del av 
städningen redan idag. I morgon tar Göran Andersson co över, så vi 
får tacka för en annorlunda och inte oangenäm Nidingenvecka om vi 
än hoppats på lite bättre märksiffror. Ön verkar åtminstone ha gjort ett 
bestående intryck på våra norrländska herrar kanske att de till och 
med återkommer någon gång i framtiden? 
 
VID DATORN 
Jon Hessman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Järnsparv 5 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Rast 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 6 ex Stationär 
      Bläsand 3 ex Rast 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Stationär 
      Knipa 30 ex Rast 
      Småskrake 50 ex Stationär 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Sparvhök 1 2K hona Rast (Fångades i ett av Kruthusnäten och 

ringmärktes.) 
      Fiskgjuse 1 ex Str N (Sträckte förbi Nordstranden vid fyratiden.) 
      Stenfalk 2 honfärgad Födosökande (Vid ett tillfälle sågs två 

samtidigt jagandes förbi Kausan, en med nyslaget byte.) 
      Pilgrimsfalk 1 ex Födosökande (Svepte över ön vid 18:30.) 
      Strandskata 12 ex Stationär 
      Större strandpipare 7 ex Stationär 
      Tofsvipa 6 ex Str NO 
      Tofsvipa 2 ex Rast 
      Skärsnäppa 210 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Skogssnäppa 2 ex Rast (Höll främst till på Playan.) 
      Rödbena 3 ex Rast 
      Skrattmås 5 ex Stationär 
      Fiskmås 70 ex Stationär 
      Silltrut 55 ex Stationär 
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      Gråtrut 25 ex Stationär 
      Gråtrut 100 ex Rast 
      Havstrut 10 ex Stationär 
      Tretåig mås 60 ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Trädlärka 1 ex Rast (Födosökte i Kausan under förmiddagen.) 
      Skärpiplärka 40 ex Stationär 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 2 ex Rast 
      Järnsparv 7 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Dubbeltrast 2 ex Rast (En individ stöttes i Kausan på kvällen och 

drog spikrakt österut, något senare drog ytterligare en längs 
Nordstranden österut.) 

      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bofink 150 ex Rast 
      Bergfink 1 ex Rast (Rastade kort i Kausan på morgonen.) 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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LÖRDAG 13 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Jan Andersson, 
Johan Frölinghaus, Jon Hessman, Lars Sundberg, Margareta 
Wilhelmsson, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +5 C°  Vind:    V, måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 13 april 2013 
 
 
VÄDER 
Mulen morgon och förmiddag. Tunnare molntäcke under e.m. 
uppklarnande  
från väster med blå himmel och slösande sol! Vinden avtog sakta och 
vred  
neråt syd till svag SV kl 18:00. Kvällen bjöd på tumlarväder. 
 
06:00 NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +2,4C, vattenståndet -8 cm 
10:00 NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +3,1C, vattenståndet -4 cm 
14:00 NV 7 m/s, byvind 9 m/s, 4,4C, vattenståndet -4 cm, 15-20 km 
sikt 
17:00 V 3 m/s, byvind 5 m/s, 5,5C, vattenståndet -9 cm 
20:00 SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +3,7C, vattenståndet -12 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:11 och ner 20:16. 
 
 
PERSONAL  
Jon Hessman, Eva Åkesson, Jan Andersson och Lars Sundberg 
avlöstes  
vid lunchtid av Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm, 
Margareta  
Wilhelmsson, Johan Frölinghaus och Mikael Hake. 
 
 
VERKSAMHET  
24 nät 05:15-18:45. 
13 burar på Playan, 8 på SV-udden och 15 i Kausan kl 06:30-09:30. 
13 burar på Playan och 15 i Kausan kl 09:30-21:00. 
Fröfällan i Kausan kl 06:30-21:00 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
sångsvan 68 sträckande österut. 
HAVSSULA minst 20 födosökande 



 
STENFALK en honfärgad rastande 
PILGRIMSFALK ett ex födosökte 
 
TRANA NYTT REKORD: 54 sträckande O, bl.a. en flock 35 ex.  
Tidigare högsta notering var 48 ex 30 mars 2010.  
Tranan passerar Nidingen årligen numera och trenden kan nog  
vara i ökande antal. 
 
tofsvipa en rastande, två sträckande 
DVÄRGBECKASIN 18:30-18:45 på Playan, sedan vid Lilla bryggan  
och därefter utåt Hamnudden. 
MORKULLA en rastande 
 
skrattmås 170 sträckte NO 
FISKTÄRNA en födosökande i hamnen 
 
ringduva en förbiflygande 
sånglärka två rastande 
 
RINGTRAST en 2K-hanne rastande. Fångades i ett av näten bakom  
Fotogenboden kl 14:30. 
 
 
RINGMÄRKNING 
45 individer av 11 arter: 
Ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, järnsparv 1,  
rödhake 22, RINGTRAST 1, koltrast 7, talgoxe 1, stare 1, bofink 7,  
steglits 1, sävsparv 2. 
 
Denna månad 215 och hittills i år 273 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
 
BESÖKARE 
Lasse Hellberg, som skötte dagens båttransport. 
 
 
ÖVRIGT 
Mikael följde med Lasse till Skallahamn efter lunch och återvände 
solo  
till Nidingen vid 14-tiden med stationsbåten, som får ligga härute till  
måndag då Hake och Frölinghaus ska iland. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 



 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 22 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ex Ringm 
      Koltrast 7 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Bofink 7 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Permanent revir 
      Sångsvan 68 ex str O 
      Grågås 2 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Grågås 4 ex Förbifl. 
      Kanadagås 2 ad Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Bläsand 2 ad i par Stationär 
      Gräsand 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 200 ex Stationär (Kring Lilleland) 
      Svärta 6 ex Str N 
      Knipa 30 ex Stationär 
      Småskrake 50 ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Havssula 20 5K+ Födosökande 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K Rast 
      Gråhäger 2 ex str O 
      Sparvhök 1 ex Str NO 
      Fiskgjuse 2 ex Str NO 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Pilgrimsfalk 1 ex Födosökande 
      Trana 54 ex str O (Nytt dagsrekord. Största flock 35 ex. Gamla 

rekordet var 48 ex 30.3 2010.) 
      Strandskata 30 ad i par Permanent revir 
      Större strandpipare 10 ad i par Permanent revir 
      Tofsvipa 2 ex str O 
      Tofsvipa 1 ex Rast 
      Skärsnäppa 170 ex Stationär 
      Dvärgbeckasin 1 ex Rast (Kom flygande längs Playan och fällde 

vid Lilla bryggan. GA larmade resten av personalen, som fick se 
den lille ta korta flygturer ut mot Hamnudden i SV.) 

      Morkulla 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex Lockläte 
      Rödbena 4 ex Lämpl biotop 
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      Skrattmås 170 ex Str NO 
      Fiskmås 70 ex Lämpl biotop 
      Silltrut 55 ex Lämpl biotop 
      Gråtrut 25 ex Lämpl biotop 
      Havstrut 10 ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås 30 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Fisktärna 1 ex Förbifl. 
      Kentsk tärna 8 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Ringduva 1 ex Förbifl. 
      Sånglärka 2 ex Rast 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Permanent revir (Många par på ön - ej 

räknande.) 
      Sädesärla 1 ex Rast (Fortsatte österut.) 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Järnsparv 3 ex Rast 
      Rödhake 25 ex Rast 
      Ringtrast 1 2K hane Rast 
      Koltrast 15 ex Rast 
      Koltrast 13 ex str O (Lyfte efter solnedgången och drog in mot 

fastlandet.) 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Rast 
      Bofink 10 ex Rast 
      Bofink 100 ex str O 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Steglits 1 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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SÖNDAG 14 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Margareta Wilhelmsson, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +5 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 14 april 2013 
 
 
VÄDER 
Lufttrycket åter ganska högt 1020 hPa (officiellt i Göteborg) i 
gryningen  
och stigande under dagen. Uppklarnande vid 07-tiden men försämring 
av  
sikten från 08. Tät dimma kl 09-13, därefter disigt men bra obsljus i 
solig  
väderlek och hastigt stigande värme. Regn, tidvis kraftigt, kl 17:20-
19:30. 
 
02:00 SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +3,5C, vattenståndet -20 cm, sikt 5-10 
km 
05:00 S 2 m/s, byvind 5 m/s, +4,4C, vattenståndet -28 cm 
08:00 SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +3,6C, vattenståndet -31 cm, 
halvklart, sikt 4 km 
11:00 SSO 9 m/s, byvind 10 m/s, +2,4C, vattenståndet -26 cm, 
halvklart, dimma 
14:00 S 10 m/s, byvind 12 m/s, +5,2C, vattenståndet -29 cm, 
halvklart/överskyat, disigt 
17:00 SO 12 m/s, byvind 14 m/s, 5,7C, vattenståndet -29 cm, kraftigt 
regn från kl 17:20 
20:00 S 13 m/s, byvind 15 m/s, +5,8C, vattenståndet -14 cm, 
uppehåll. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:08 och ner 20:18 
 
 
PERSONAL  
Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm, Margareta 
Wilhelmsson  
samt helgförstärkningen Johan Frölinghaus och Mikael Hake. 
 
 
VERKSAMHET  
24 nät 05:15-13:15, 20 nät 13:15-16:45. 
13 burar på Playan och 15 i Kausan kl 06:00-17:00. 
Fröfällan i Kausan kl 06:00-17:00. 



 
 
OBSERVATIONER: 
 
vitkindad gås 14 sträckande österut 
 
BRUN GLADA - två adulter sträckte mot öster norr om Norrstranden  
kl 14:40-14:44 resp 16:46-16:48.  
Mikael upptäckte första brungladan, Johan den andra. 
 
brun kärrhök - en 3K+hanne sträckte österut kl 16:03 norr om 
Nidingen. 
blå kärrhök - en hanne och en hona mot öster med ett par timmars 
mellanrum. 
 
sparvhök -120 sträckande under e.m. 
 
ormvråk - ett ex NO över ön kl 15:40. 
fjällvråk - en 2K str NO kl 12:40. 
 
morkulla - en rastande i Kausan. 
skogssnäppa - en flög omkring ropande en timme före soluppgången. 
 
KUSTLABB av mörk fas - flög söderut tillsammans med en storlabb 
kl 15:10-15:14. 
 
STORLABB - flög söderut tillsammans med två mörka kustlabbar.  
Den store attackerade en sträckande sparvhök en stund men  
jagade sen ikapp småkusinerna. 
 
hornuggla - nätfångad i gryningen varvid Mikael Hake tappades på 
blod. 
 
ringduva - minst fem rastande samtidigt i gryningen + en skogsduva. 
 
trädlärka - en sträckande längs Norrstranden kl 16:09.  
trädpiplärka - årets första 
 
gärdsmyg - minst hundra rastande ... vi ringmärkte 51 ex! 
svart rödstjärt - en honfärgad rastade. 
 
bergfink - minst fyra rastande och tjugo på sträck. 
snösparv - en rastande hörd då och då. 
 
 
RINGMÄRKNING 
556 individer av 17 arter: 
sparvhök 1, hornuggla 1, ringduva 1, gärdsmyg 51, järnsparv 9,  
rödhake 380, koltrast 15, björktrast 1, taltrast 7, svarthätta 1,  
gransångare 28, kungsfågel 13, bofink 34, bergfink 4, grönfink 1,  



gulsparv 1, sävsparv 8. 
 
Denna månad 771 och hittills i år 829 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
 
BESÖKARE 
Endast personalen såg vandra omkring på ön i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Kerstin och Margareta bjöd på en delikat söndagssupé Heléns 
kyckling surpris!  
Och ett gott vin! 
Utan Frölinghaus och Hakes erfarna helgjour, hade denna dag inte 
blivit vad den blev :) 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

Sånglärka 5 ex str SV  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Ringduva 1 ex Ringm 
      Hornuggla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 51 ex Ringm 
      Järnsparv 9 ex Ringm 
      Rödhake 380 ex Ringm 
      Koltrast 15 ex Ringm 
      Björktrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 7 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 28 ex Ringm 
      Kungsfågel 13 ex Ringm 
      Bofink 34 ex Ringm 
      Bergfink 4 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 8 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Permanent revir 
      Sångsvan 6 3K+ str O 
      Grågås 2 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Grågås 12 ex Str 
      Vitkindad gås 14 ex Str 
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      Kanadagås 2 ad Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Kricka 1 hane Rast 
      Gräsand 2 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 200 ex str S 
      Knipa 30 ex Stationär 
      Småskrake 50 ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Havssula 50 5K+ Födosökande 
      Storskarv 40 ex Str N 
      Brun kärrhök 1 3K+ hane str O (Norr om Nidingen kl 16:03-

16:05) 
      Blå kärrhök 1 hona str O (Norr om Nidingen kl 16:50) 
      Blå kärrhök 1 3K+ hane str O 
      Sparvhök 114 ex Str NO (Under e.m. - de flesta norr om ön.) 
      Ormvråk 1 ex Str NO 
      Fjällvråk 1 2K Str NO (Österut längs norrstranden kl 12:40.) 
      Trana 12 ex str O (2+10 mot NO rakt över Nidingen kl 15:17-

15:18) 
      Strandskata 30 ad i par Permanent revir 
      Större strandpipare 5 ad i par Permanent revir 
      Tofsvipa 3 ex Rast 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Minst 200.) 
      Morkulla 1 ex Rast (Kausan under f.m.) 
      Skogssnäppa 1 ex Rast (Hördes 05:10 Kausan- Norra stranden.) 
      Rödbena 4 ex Lämpl biotop 
      Rödbena 5 ex Rast (Ett nytt gäng, troligen rastare som kommit 

inträckande.) 
      Kustlabb av mörk fas 2 ex str S (Flög söderut tillsammans med 

en storlabb kl 15:10-15:14. Den senare fick ett tillfälligt ryck och 
attackerade en sparvhök. Fortsatte sedan söderut och kom ifatt 
småkusinerna.) 

      Storlabb 1 ex str S (Flög söderut tillsammans med två mörka 
kustlabbar kl 15:10-15:14. Den store attackerade en sträckande 
sparvhök en stund men jagade sen ikapp småkusinerna.) 

      Skrattmås 150 ex Str NO 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås 30 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kentsk tärna 3 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Skogsduva 1 ex Rast 
      Ringduva 5 ex Rast 
      Hornuggla 1 ex Rast (Fångades kl 05 och ringmärktes.) 
      Trädlärka 1 ex str O (Längs Norrstranden kl 16:09.) 
      Sånglärka 2 ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex str O 
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      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Permanent revir 
      Sädesärla 300 ex Str NO 
      Gärdsmyg 100 ex Rast 
      Järnsparv 20 ex Rast 
      Rödhake 1000 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 honfärgad Rast 
      Koltrast 50 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 50 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 hane Rast 
      Gransångare 50 ex Rast 
      Kungsfågel 25 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Kaja 2 ex Stationär 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 50 ex Rast 
      Bofink 100 ex Rast 
      Bofink 600 ex str O 
      Bergfink 20 ex str O 
      Grönfink 10 ex Rast 
      Hämpling 15 ex Str 
      Snösparv 1 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 50 ex str O 
      Sävsparv 15 ex Rast 
      Brun glada 1 3K+ str O 14:40-14:44 (Norr om Norrstranden kl 

14.40-14:44. *Mikael Hake samt Johan Frölinghaus och Göran 
Andersson.) 

      Brun glada 1 3K+ str O 16:46-16:48 (Norr om Norrstranden kl 
16:46-16:48. *Johan Frölinghaus samt Göran Andersson, 
Margareta Wilhelmsson och Kerstin Gabre.) 
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MÅNDAG 15 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Margareta Wilhelmsson, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +6 C°  Vind:    SO, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 15 april 2013 
 
 
VÄDER 
Kraftigt regn under söndagskvällen, men måndagsdygnet inleddes 
med tidvis lätt regn  
och varmaste natten i år ... +6 grader! Klockan 04.30-05:30 ymnigt 
regn.  
Lufttrycket 1019 hPa (officiellt i Gbg) i gryningen, sakta fallande 
under dagen till 1017 hPa. 
 
05:00 SO 13 m/s, byvind 15 m/s, +6,0C, vattenståndet -29 cm, mulet, 
regnskurar, sikt 4 km 
08:00 SO 13 m/s, byvind 16 m/s, +6,3C, vattenståndet -26 cm, 
halvklart, sikt 10 km 
11:00 SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +5,7C, vattenståndet -18 cm, 
halvklart, måttlig sikt 
14:00 SO 7 m/s, byvind 11 m/s, +5,4C, vattenståndet -9 cm, 
halvklart/överskyat, disigt 
17:00 SO 5 m/s, byvind 7 m/s, 4,9C, vattenståndet -2 cm, lätt mulet, 
disigt, sikt 4 km 
19:00 S0 4 m/s, byvind 6 m/s, +4,9C, vattenståndet +-0 cm, mycket 
disigt, halvklart. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:06 och ner 20:21 
 
 
PERSONAL  
Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm och Margareta 
Wilhelmsson.  
Vår enormt värdefulla helgjour, Johan Frölinghaus och Mikael Hake, 
avreste  
med stationsbåten Stuff klockan 15:30. 
 
 
VERKSAMHET  
16 nät 05:45-07:45, 17 nät 07:45-10:45, 21 nät 10:45-13:45 och 22 
nät 13:45-16:45. 
 
 



OBSERVATIONER 
mindre sångsvan - 17 äldre och två 2K hade sällskap med tre 
sångsvanar,  
två ad och en 2K. 
stjärtand - en kvintett om två hannar och tre honor sträckte österut kl 
08:32. 
 
ÅRTA - en hanne och hona sträckte söderut 12:45 med sjöorrar! 
MHA var ensam  
om obsen och fick personligt Nidingenkryss! Senast årta sågs var 26 
juni 2003.  
Dagens fynd var elfte kända för ön. 
 
bergand - en hanne sträckte söderut med sjöorrar. 
alfågel - ett par sträckte söderut. 
 
SJÖORRE 5340 ex mot S kl 07-13 och sammanlagt minst 5620 ex 
under dagens lopp. 
 
blå kärrhök - en hanne sträckte österut, in mot land kl 08:35. 
stenfalk - ett ex sträckte mot öster 
 
enkelbeckasin - två förbiflygande, troliga rastare. 
storspov - en sträckande österut. 
skogssnäppa - två förbiflygande, troliga rastare. 
 
KUSTLABB av mörk fas - 4 ex söderut under e.m. 
STORLABB - en sträckande mot syd klockan 06:52 utanför 
Västudden och  
en födosökande 08:30 i NO. Den senare landade småningom på 
vattnet  
och sågs inte mer. Under e.m. en tredje individ mot S. 
 
fisktärna - en rastande. 
silvertärna - två sträckande söderut + två FS-tärnor. 
 
hornuggla - en rastande Kausan och Västudden under morgonen. 
Sträckte vid åttatiden in mot land. 
 
ladusvala - klockan 14:05 upptäckte vi Nidingens första svala för i år. 
forsärla - lockläte nere vid Hamnen och Kausan vid 15-tiden. 
 
ringtrast - en hanne sträckte österut under e.m. 
 
lövsångare - årets första lövsångare upptäcktes inne i 
ringmärkarlabbet :) 
 
varfågel - en rastade tidigt på morgonen på västra delen av ön och 
ännu en 
kom insträckande på e.m. 



 
hämpling - ett par rastade en kort stund i Strandoxeln. 
vinterhämpling - två förbiflygande. 
 
stenknäck - nyanländ hanne flög omkring och småningom in i ett av 
näten  
bakom Fotogenboden. 
 
 
RINGMÄRKNING 
91 individer av 14 arter: 
sparvhök 1, gärdsmyg 6, järnsparv 5, rödhake 14, koltrast 23, taltrast 
5,  
rödvingetrast 12, gransångare 12, lövsångare 1, kungsfågel 1, bofink 
7,  
bergfink 1, stenknäck 1, sävsparv 2. 
 
Denna månad 862 och hittills i år 920 nymärkningar. 
 
 
FRÄMMANDE KONTROLLER: 
koltrast, 3K+ hanne, med brittisk ring (British Museum, London) 
koltrast, 2K hona, ringmärkt i Holland 
 
 
BESÖKARE 
Endast stationspersonalen var på ön. 
 
 
ÖVRIGT 
Något av en vilodag efter gårdagens rusch i näten ... men artantalet 
var fint i dag  
och roligt med första svalan, lövsångaren och de två silvertärnorna! 
Mikael och Johan var på väg att lämna ön efter lunch, men tyckte att 
den avtagande  
vinden och läget i fågelvärlden var alldeles för intressant.  
De stannade till klockan 15:30 och bättrade på artlistan rejält! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 6 ex Ringm 
      Järnsparv 5 ex Ringm 
      Rödhake 14 ex Ringm 
      Koltrast 23 ex Ringm 
      Taltrast 5 ex Ringm 
      Rödvingetrast 12 ex Ringm 
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      Gransångare 12 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bofink 7 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Stenknäck 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Permanent revir 
      Mindre sångsvan 15 3K+ str O (Med i flocken var även två 

adulter med två fjolåringar - alltså summa 19 ex. Längst bak i 
flocken en sångsvansfamilj med en 2K.) 

      Mindre sångsvan 2 ad+2 2K Str NO 
      Sångsvan 20 3K+ Str NO (Sju österut och 13 norrut.) 
      Sångsvan 2 ad str O (Trion adulter med fjolåring ingick i en flock 

mindre sångsvan.) 
      Sångsvan 1 2K str O 
      Grågås 2 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Grågås 21 ex str O 
      Vitkindad gås 45 ex str O 
      Gravand 4 ex str O 
      Gravand 6 ad i par Par i lämpl. häckbiotop (Minst tre par.) 
      Bläsand 42 ex str S 
      Kricka 8 ex Rast (5+3) 
      Kricka 4 ex str O 
      Kricka 2 ex i par Förbifl. 
      Gräsand 2 ad i par Bobesök? 
      Stjärtand 2 hane+3 hona str O 
      Årta 2 ex i par str S (Paret sträckte söderut 12:45 med sjöorrar! 

MHA var ensam om obsen och fick personligt Nidingenkryss! 
Senast sågs årta 26 juni 2003. Detta var elfte kända fyndet för ön.) 

      Vigg 6 ex str S 
      Bergand 1 hane str S (Med i sjöorreflock.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 2 ex i par str S 
      Sjöorre 5340 ex str S (Större delen av sträckräkningen kl 07-13 

utfördes av Johan Frölinghaus.) 
      Svärta 5 ex str S 
      Knipa 6 ex str O 
      Knipa 20 ex Stationär 
      Småskrake 6 ad i par Stationär 
      Storskrake 8 ex i par Str N 
      Smålom 4 ex str S 
      Havssula 60 5K+ str SV (Tredje dagen i rad med endast äldre 

individer, 5K+.) 
      Storskarv 73 ex Str NO 
      Gråhäger 2 ex str O 
      Blå kärrhök 1 3K+ hane str O (En hanne sträckte österut, in mot 

land kl 08:35.) 
      Sparvhök 29 ex str O 
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      Ormvråk 1 ex Rast 
      Ormvråk 2 ex str O 
      Stenfalk 1 ex str O 
      Trana 5 ex str O 
      Strandskata - ex Lämpl biotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Ljungpipare 4 ex str O 
      Tofsvipa 4 ex Str 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Enkelbeckasin 2 ex Förbifl. 
      Storspov 2 ex str O 
      Skogssnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Lämpl biotop 
      Kustlabb av mörk fas 4 ex str S (Under e.m.) 
      Storlabb 2 ex str S (En vardera under tidig morgon resp e.m.) 
      Storlabb 1 ex Födosökande 
      Dvärgmås 6 3K+ str S (En trio (plus en 2K) förbi Västudden kl 

10:35 och ytterligare en trio adulter under e.m. längs samma 
trad.) 

      Dvärgmås 1 2K str S 
      Skrattmås 100 ex Str NO (Många på extremt hög höjd.) 
      Fiskmås 50 ex Lämpl biotop 
      Silltrut 55 ex Lämpl biotop 
      Gråtrut 50 ex Lämpl biotop 
      Havstrut 10 ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås 35 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Silvertärna 2 ex str S 
      Ob. fisk-/silvertärna 2 ex str S 
      Fisktärna 1 ex Rast 
      Kentsk tärna 2 ex Rast 
      Tobisgrissla 200 ex Lämpl biotop (Minst 200 utanför 

Norrstranden.) 
      Ringduva 21 ex Str 
      Hornuggla 1 ex Rast (Sträckte vid åttatiden in mot land.) 
      Sånglärka 1 ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex Förbifl. (14:05) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 1 ex Lockläte 
      Sädesärla 200 ex Str NO 
      Gärdsmyg 20 ex Rast 
      Järnsparv 20 ex Rast 
      Rödhake 50 ex Rast 
      Ringtrast 1 hane str O 
      Koltrast 100 ex Rast 
      Björktrast 2 ex Rast 
      Taltrast 50 ex Rast 
      Rödvingetrast 50 ex Rast 
      Gransångare 30 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 5 ex Rast 
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      Talgoxe 1 ex Rast 
      Varfågel 2 ex Rast 
      Kaja 8 ex str O 
      Råka 3 3K+ str O 
      Gråkråka 11 ex str O 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 100 ex Str 
      Bofink 100 ex Rast 
      Bofink 500 ex str O 
      Bergfink 5 ex Rast 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Hämpling 2 ex i par Rast 
      Vinterhämpling 2 ex Förbifl. 
      Stenknäck 1 hane Rast 
      Sävsparv 5 ex Rast 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496335&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496336&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496337&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496338&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496339&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496340&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496341&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496342&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496343&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496344&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496345&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496346&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496347&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496348&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28496349&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 16 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Kerstin Gabre, Margareta 
Wilhelmsson 

 

 Temperatur:    +6 C°  Vind:    SO, måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 16 april 2013 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med en hisnande vacker Vintergata, men horisontellt 
sett en mycket  
disig natt, gryning och morgon. Lufttrycket 1018 hPa (officiellt i 
Göteborg) i gryningen,  
stabilt sedan i går.  
Dimma kl 09:30 15:30. Fin och ganska varm (för att vara Nidingen i 
april) eftermiddag.  
Lätt regn från kl 19. Till kvällen hade lufttrycket fallit med sex 
enheter till 1012 hPa. 
 
02:00 SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,3C, vattenståndet +3 cm, klart, 
disigt, sikt 2-4 km 
05:00 SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +3,8C, vattenståndet +-0 cm, n. klart, 
disigt, sikt 2-4 km 
08:00 SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +4,1C, vattenståndet -6 cm, n. klart, 
disigt, sikt 2-4 km 
11:00 SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,2C, vattenståndet -7 cm, halvklart, 
dimma 
14:00 SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +3,6C, vattenståndet -4 cm, n. klart, 
dimma 
17:00 SO 7 m/s, byvind 9 m/s, 5,7C, vattenståndet -6 cm, lätt mulet, 
disigt, sikt 2 km 
20:00 S 8 m/s, byvind 9 m/s, +6,1C, vattenståndet -10 cm, mycket 
disigt, regnstänk. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:03 och ner 20:23 
 
 
PERSONAL  
Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm och Margareta 
Wilhelmsson.  
 
 
VERKSAMHET  
17 nät 05:00-06:00, 6 nät 06:00-07:30, 11 nät 08:00-08:30, 15 nät 
08:30-10:00,  



22 nät 10:00-12:30, 11 nät 12:30-15:00. 
16 burar i Kausan kl 15:30-19:00. 
 
 
OBSERVATIONER 
 
havssula - en trio adulter mot söder. 
ormvråk - se under rubriken Övrigt! 
 
SKÄRSNÄPPA - 300 individer fördelat i två flockar, 250 resp 50 ex, 
som inte var  
intresserade av att slå ihop sina påsar! 
 
silvertärna - två rastande 
 
hornuggla - två ex födosökte mellan de gamla dubbelfyrarna kl 05:10. 
 
sånglärka - ett ex sjungande över västra delen av ön. 
trädpiplärka - några sträckande under morgonen. 
 
STENSKVÄTTA - en hanne satt plötsligt på skorstenen till 1852 års 
fyrvaktarhus. 
 
blåmes - ett ex verkade komma insträckande från väster och landade i 
Grindoxeln. 
 
stenknäck - ett ex landade i ett av våra nät, bet djupa märken i Görans 
fingrar  
men fick i sin tur träffa Margareta i ringmärkarboden! 
 
steglits - ett ex stationär på ön. Mest kring Kruthuset. 
gråsiska - en hanne rastade. 
 
 
RINGMÄRKNING 
327 individer av 14 arter: 
ängspiplärka 1, gärdsmyg 21, järnsparv 3, rödhake 262, koltrast 5, 
taltrast 3,  
rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 18, lövsångare 2, 
kungsfågel 5, blåmes 1, bofink 3,  
stenknäck 1. 
 
Denna månad 1189 och hittills i år 1247 nymärkningar. 
 
 
FRÄMMANDE KONTROLLER 
Koltrast, 2K hanne, med norsk ring (Stavanger Museum). 
 
 
UPPDRAGSARBETE 



Gästtoaletten nere vid hamnen tömdes och städades. 
 
 
BESÖKARE 
Stefan kom fräsande genom dimman på e.m. med RIB-båten, lastad 
med diverse varor  
och material. Han städade östra fyren m.m.  
Webbkameran är OK (se länk!) men inte Stefans väderstation här ute: 
http://www.elji.se/tjornvader/nidingen/ 
 
 
ÖVRIGT 
DRAMATIK med ormvråksdöd som utgång. På e.m. när dimman 
hade blivit dis och solen  
värmde gott, upptäckte vi en ormvråk liggande mellan Hamnen och 
Klockfotsrevet.  
Av trutattackerna att döma hade en trött (kanske vilse i dimman) 
individ pressats ner i havet. 
När vitfågeln lämnade vråken efter tio minuter, lyfte den men 
lyckades inte i sidvinden ta sig  
till Västudden utan blev åter nedtryckt i vattnet av trutarna. 
Sista försöket verkade gå vägen, men förnyade attacker fick 
ormvråken att landa i vattnet  
en sista gång. 
Ännu en kvart efter att vråken lagt ner huvudet, vågade sig trutarna 
inte fram ... 
 
Klockfotsrevet bjöd under dagen på 32 knubbsälar. 
 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 21 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 262 ex Ringm 
      Koltrast 5 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 18 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Stenknäck 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Knölsvan 2 ad i par Permanent revir 
      Vitkindad gås 12 ex str SO 
      Gravand 6 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 2 ad i par Bobesök? 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 110 ex str S 
      Svärta 1 hane str O 
      Knipa - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 3 ex str SV 
      Storskarv 23 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Sparvhök 1 hona Födosökande 
      Ormvråk 1 ex Död (Trött ormvråk nedtryckt i vattnet av trutar 

utanför hamnen. Lyckades lyfta två gånger och flyga mot 
Västudden. Vid tredje landningen i havet omkom vråken. Se 
dagboksblad!) 

      Strandskata - ex Lämpl biotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Tofsvipa 5 ex str S 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Två flockar, 250 + 50, var inte 

intresserade av att gå samman utan de två flockarna flög och 
födosökte var för sig.) 

      Rödbena - ex Lämpl biotop 
      Skrattmås - ex Förbifl. 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås 30 ex Par i lämpl. häckbiotop (Ej räknade) 
      Silvertärna 2 ex Rast 
      Kentsk tärna - ex Lockläte 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop (Minst ett par hundra individer 

längs norrstranden. En individ besökte boplats helt kort och 
återvände till havet.) 

      Ringduva 2 ex Str 
      Hornuggla 2 ex Födosökande 
      Sånglärka 1 hane Spel/sång (Revirsjöng över Västudden!) 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Sädesärla 100 ex Rast 
      Gärdsmyg 50 ex Rast 
      Järnsparv 10 ex Rast 
      Rödhake 1000 ex Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast (Satt plötsligt på skorstenen till 1852 års 

fyrvaktarhus vid 17-tiden) 
      Koltrast 50 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast 
      Rödvingetrast 10 ex Rast 
      Gransångare 50 ex Rast 
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      Lövsångare 5 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Rast (Kom insträckande och landade i Grindoxeln.) 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Kaja 16 ex str O 
      Råka 4 ex str O 
      Gråkråka 6 ex str O 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 40 ex Rast 
      Bofink 40 ex Rast 
      Bergfink 1 hane Rast 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Steglits 1 ex Stationär 
      Gråsiska 1 hane Rast 
      Stenknäck 1 hona Rast 
      Sävsparv 2 hane Rast 
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ONSDAG 17 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Kerstin Gabre, Margareta 
Wilhelmsson 

 

 Temperatur:    +7 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 17 april 2013 
 
VÄDER 
Disig efternatt med de ljusstarkaste stjärnorna synliga. Siktförbättring 
framåt kl 05.  
Lufttrycket nära normalt i gryningen men stigande under dagen.  
Uppklarnande kl 06 och soligt fram till kl 17, då det började mulna 
från väster. 
 
02:00 SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +5,4C, vattenståndet -8 cm, halvklart, 
disigt, sikt 2-4 km 
05:00 SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +5,4C, vattenståndet -9 cm, molnigt, 
dis, sikt 5-10 km 
08:00 SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,5C, vattenståndet -10 cm, n. klart, 
lätt dis, god sikt 
11:00 SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +6,6C, vattenståndet -8 cm, n. klart, 
god sikt 
14:00 SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,9C, vattenståndet -2 cm, klart, 
mycket god sikt 
17:00 S 7 m/s, byvind 7 m/s, 6,1C, vattenståndet -1 cm, mulet, god 
sikt 
20:00 S 8 m/s, byvind 8 m/s, +5,6C, vattenståndet -5 cm, mulet, lätt 
dis, god sikt. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:00 och ner 20:25 
 
 
PERSONAL  
Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm och Margareta 
Wilhelmsson.  
 
 
VERKSAMHET  
17 nät 05:00-07:00, 15 nät 07:00-11:00. 
23 burar i Kausan kl 11:00-19:00 och 13 burar på Playan kl 14:00-
19:00. 
 
 
STRÄCKOBSERVATIONER kl 06:15-10:45, nästan kontinuerligt av 
personalstyrkan.  



Först spaning från gårdstunet, senare i lä av nya fyren. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
vitkindad gås - 75 ex österut 
 
alfågel - en kvartett hannar ingick i en sjöorreflock. 
 
SJÖORRE - 2350 ex kl 06:15-10:45 förbi Västudden.  
Säkert sträckte sjöorrar även öster om Nidingen.  
Sporadiskt sågs större flockar sent på e.m. och tidiga  
kvällen passera söderut på båda sidor om ön. 
 
bergand - en hanne sträckte söderut med sjöorrar 
 
smålom - 128 ex kl 06:15-10:45 
 
storlom i sommardräkter: två ex kl 06:15-10:45 mot S  
samt en individ mot NV kl 17:30 över Kausan. 
 
svartnäbbad islom - osäker artbestämning - passerade väster  
om Västudden kl 07:13. Troligen adult svartnäbbad islom i  
vinterdräkt tillsammans med storlom i sommardräkt. 
 
HAVSSULA - 236 ex adulter (5K+) samt en 2K och en 3K-sula  
kl 06:15-10:45 väster om Nidingen.  
Ett glest sträck med adulter pågick även under sena e.m. och  
tidiga kvällen. 
 
skärsnäppa - ca 50 på Ostudden, ca 250 på Klockfortsrevet 
 
SMÅSPOV - sträckande tillsammans med en storspov 
 
STORLABB - 17:30 mot sydost över Klockfotsrevet. 
 
kustlabb av mörk fas - ett ex sträckte söderut 
 
silvertärna - minst sex sträckande 
 
sånglärka - ett ex sjungande över västra delen av ön 
trädpiplärka - ett par sträckande under dagen 
 
rödstjärt - ny art för året en hanne ringmärktes 
stenskvätta - en hanne nere vid hamnen sent på e.m. 
 
dubbeltrast - ett ex rastade en stund nere vid tobisgrisslornas kåkstad 
 
svartkråka - osäker obs - två ex rastade helt kort vid lunchtid 
 



 
RINGMÄRKNING 
41 individer av 10 arter: 
skärpiplärka 1, gärdsmyg 5, järnsparv 3, rödhake 6, rödstjärt 1, 
koltrast 3, gransångare 18, lövsångare 1, stare 1, bofink 2. 
 
Denna månad 1230 och hittills i år 1288 nymärkningar. 
 
 
EGNA KONTROLLER 
En skärpiplärka från 2012 kontrollerades och märkningen 
kompletterades nu med färgringar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Endast personalen sågs gå omkring på ön. 
 
 
ÖVRIGT 
Eftermiddagskaffet avnjöts i solen på ljugarbänken. Kerstin bjöd på 
äppelmuffins! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 5 ex Ringm 
      Järnsparv 3 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Koltrast 3 ex Ringm 
      Gransångare 18 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Permanent revir 
      Grågås 1 ex Rast 
      Vitkindad gås 75 ex str O 
      Kanadagås 2 ad i par Stationär 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Bläsand 3 ex str S 
      Gräsand 2 ad i par Bobesök? 
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      Gräsand 3 ad Parning (el. cermonier) 
      Bergand 1 hane str S (I kölvattnet på en flock sjöorrar) 
      Ejder - ex Lämpl biotop 
      Alfågel 4 hane str S (En kvartett hannar förbi Västudden med 

sjöorrar kl 10:30.) 
      Sjöorre 2350 ex str S (Kl 06:15-10:45, räknat endast väster om 

Nidingen. Nästan kontinuerlig bevakning. Under sen e.m. och tidig 
kv sträckte sjöorrar på båda sidor om Nidingen.) 

      Knipa - ex Stationär 
      Småskrake 6 ad i par Stationär 
      Smålom 128 ex str S (Kl 06:15-10:45, nästan kontinuerlig 

bevakning. Räknat endast de som passerade väster om Nidingen.) 
      Storlom 2 3K+ str S (Båda i sommardräkt. En av storlommarna, 

kl 07:13 hade sällskap av en trol svartnäsa. Sträckobs kl 06:15-
10:45, nästan kontinuerlig bevakning.) 

      Storlom 1 3K+ str NV (Sommardräkt. Tvärade över Kausan.) 
      Ob. islom? 1 3K+ str S (Passerade väster om Västudden kl 07:13. 

Troligen adult svartnäbbad islom i vinterdräkt tillsammans med 
storlom i sommardräkt.) 

      Havssula 236 5K+ str SV (Räknat kl 06:15-10:45 väster om 
Nidingen. Ett glest sträck med adulter pågick även under sena e.m. 
och tidiga kvällen.) 

      Havssula 1 3K+1 2K str SV 
      Storskarv 15 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Lämpl biotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Östra Playan 50 ex och 

Klockfotsrevet 250 ex på e.m.) 
      Kärrsnäppa 1 ex str S 
      Småspov 1 ex Str (Rundade ön tillsammans med en storspov. 

Sträckte troligen vidare.) 
      Storspov 1 ex Str (Rundade ön tillsammans med en småspov. 

Sträckte troligen vidare.) 
      Rödbena - ex Lämpl biotop 
      Kustlabb av mörk fas 1 ex str S (Västudden 08:01) 
      Storlabb 1 ex str SO (Längs Klockfotsrevet kl 17:30.) 
      Skrattmås 5 3K+ Rast 
      Skrattmås 9 3K+ str S 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås - ex Lämpl biotop 
      Silvertärna 10 ex str S 
      Fisktärna 1 ex str S 
      Fisktärna 3 ex Födosökande 
      Kentsk tärna 3 ex Rast 
      Sillgrissla 9 ex str S 
      Tordmule 4 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop (Många tobisgrisslor flög in till 
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kåkstaden i dag på morgonen och verkade inspektera bolådorna 
och andra bohål.) 

      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 1 hane Spel/sång 
      Trädpiplärka 2 ex Str 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka 45 ex Lämpl biotop 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 1 2K hane Rast 
      Stenskvätta 1 hane Stationär (Hamnen 17:30) 
      Koltrast - ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Stationär 
      Dubbeltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 50 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Rast 
      Svartkråka? 2 ex Förbifl. 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 20 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Hämpling 1 hane Rast 
      Gulsparv 3 ex Rast 
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TORSDAG 18 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Kerstin Gabre, Margareta 
Wilhelmsson 

 

 Temperatur:    +8 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 18 april 2013 
 
VÄDER 
Regn nådde Västkusten vid 02-tiden med kulingvind från sydsektorn.  
Lufttrycket föll snabbt under efternatten från 1010 till 1001 hPa.  
Klockan 04-07 tidvis kraftigt regn, sedan regnskurar till kl 10. 
 
05:00 S 11 m/s, byvind 16 m/s, +6,4C, vattenståndet +-0 cm, mulet, 
regn, dimma 
08:00 SSO 14 m/s, byvind 17 m/s, +7,8C, vattenståndet -19 cm, 
mulet, regnskurar, mkt disigt 
11:00 SV 11 m/s, byvind 12 m/s, +7,7C, vattenståndet -14 cm, 
uppklarnande, sikt 10-15 km 
14:00 SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,3C, vattenståndet -3 cm, långsamt 
mulnande, sikt 10 km 
17:00 S 10 m/s, byvind 12 m/s, 6,5C, vattenståndet +5 cm, mulet, sikt 
10 km 
19:00 SV 13 m/s, byvind 19 m/s, +6,5C, vattenståndet +13 cm, mulet, 
disigt, regnstänk. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:58 och ner 20:27 
 
 
PERSONAL  
Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm och Margareta 
Wilhelmsson.  
 
VERKSAMHET  
4 nät 07:00-07:30, 15 nät 07:30-08:30, 14 nät 08:30-09:00,  
8 nät 11:00-11:30, 16 nät 11:30-16:30. 
 
Sträckobservationer 10:30-15:30.  
 
 
OBSERVATIONER 
 
kricka - ett par stationära i Kausan. 
 
SJÖORRE - 820 ex sträckande söderut. 
 



smålom - fyra adulter sträckte S. 
 
HAVSSULA - 132 adulter kl 10:30-13:30 samt 62 adulter 13:30-
15:30.  
Endast sträckande sulor väster om Nidingen räknades. Rusningstrafik  
rådde 16:55-17:15 med 40 adulter och en 4K utmed Klockfotsrevet. 
Summa 235 registrerade havssulor ... säkert har över 300 passerat  
under dagen. 
 
skärsnäppa - ca 200 på Hamnudden vid 17-tiden. 
skogssnäppa - en rastande i Kausan tidigt på morgonen. 
 
STORLABB - 10:31 mot söder utanför Västudden. 
 
kustlabb av mörk fas - ett ex sträckte söderut kl 13:10 och ytterligare 
en  
kom utsökt fint längs Norrstranden och rundade Västudden kl 17:15. 
 
DVÄRGMÅS - två adulter söderut utanför Västudden kl 12:14. 
 
SILLTRUT - en adult individ dog troligen i flykten och föll ner på 
marken  
mellan Strandoxeln och röda huset. Se under rubriken Övrigt här 
nedan! 
 
tretåmås - första (?) parningarna registrerades. En 2K-individ  
stationär/födosökande längs Norrstranden. 
 
sånglärka - ett ex revirsjungande över västra delen av ön och Kausan. 
gulärla - ett ex förbiflygande. Eventuellt fällde den på Västudden. 
 
RINGTRAST - en omärkt 2K-hanne rastade hela dagen på ön. 
 
vinterhämpling - liten flock hördes passera över stationen på f.m. 
 
 
RINGMÄRKNING 
15 individer av 9 arter: 
skärpiplärka 1, sädesärla 1, rödhake 1, koltrast 6, taltrast 1,  
rödvingetrast 1, lövsångare 2, bofink 1, grönfink 1. 
 
Denna månad 1245 och hittills i år 1303 nymärkningar. 
 
 
BESÖKARE 
Bara personalen var på ön. 
 
 
ÖVRIGT 
Klockan 15:00, när Git och Kerstin gick nerför trappan vid röda huset  



och påbörjade en nätrunda, lyfte alla vitfåglarna upp i ett moln i  
närheten av Strandoxeln.  
Margareta och Göran stod på gårdstunet och sökte med blicken efter  
någon rovfågel i närheten. Men inget ovanligt sågs förrän Kerstin  
några sekunder senare ropade att en silltrut låg död nära stigen till  
nätgatorna. Den var fortfarande varm.  
Troligen hade silltruten akut drabbats av sjukdom (eller ålderdom)  
i flykten och uppträtt avvikande, kanske även haft ett speciellt läte,  
varvid alla måsar och trutar lyfte från Norrstranden. 
 
Nätreparationer och trädgårdsarbete stod också på dagens program,  
så nu ska inte näten inte fastna i för långa kvistar mer. 
 
Kvällens Dessert Surpris stod Kerstin och Margareta för - en italiensk 
Gino:  
kiwi, banan, päron och vindruvor i en ugnsform och massor med 
riven,  
vit choklad ovanpå. 250 grader C i max 10 minuter. Övervaka det 
hela! 
Avnjöts med vaniljsmaksatt vispgrädde ... undvik Aromatisk 
Järntinktur på 
butelj från Apoteket Järven i Umeå. Den fann personalen i ett mörkt 
hörn  
på vinden i dag, en flaska vars innehåll torde vara minst 50 år 
gammalt! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 6 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ad i par Permanent revir (Ostudden resp Kausan) 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Kricka 2 ex i par Rast (Kausan på morgonen.) 
      Gräsand 1 ad hona Bobesök? (Västudden, nära Kausans norra 

del.) 
      Ejder - ex Lämpl biotop 
      Sjöorre 820 ex str S 
      Knipa - ex Stationär 
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      Småskrake 4 ex i par Stationär 
      Smålom 4 3K+ str S (Sommardräkt) 
      Havssula 234 5K+ str SV (132 adulter kl 10:30-13:30 samt 62 

adulter 13:30-15:30. Endast sträckande sulor väster om Nidingen 
räknades. Rusningstrafik rådde 16:55-17:15 med 40 adulter och 
en 4K utmed Klockfotsrevet.) 

      Havssula 1 4K str SV 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Strandskata - ex Lämpl biotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Hamnudden kl 17.) 
      Rödbena 6 hane Spel/sång 
      Kustlabb av mörk fas 2 ex str S (Klockan 13:10 och kl 17:15.) 
      Storlabb 1 ex str S (Kl 10:31, rundade Västudden.) 
      Dvärgmås 2 3K+ str S (Kl 12:41) 
      Skrattmås 10 3K+ Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås - ex Lämpl biotop (I dag sågs de första (?) 

parningarna.) 
      Silvertärna 20 ex str S 
      Fisktärna 1 ex Födosökande 
      Kentsk tärna - ex Födosökande (Enstaka ses många gånger om 

dagen.) 
      Sillgrissla 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Sånglärka 1 hane Permanent revir 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 1 ex Förbifl. (Ev fällde den ute på Västudden.) 
      Sädesärla 20 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 5 ex Rast 
      Rödhake 50 ex Rast 
      Stenskvätta 1 3K+ hane Stationär 
      Ringtrast 1 2K hane Stationär (Omärkt, ny individ.) 
      Koltrast 50 ex Rast 
      Björktrast 2 ex Rast 
      Taltrast 5 ex Rast 
      Rödvingetrast 10 ex Stationär 
      Gransångare 20 ex Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 15 ex Rast 
      Bofink 25 ex Rast 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Grönsiska 1 ex Förbifl. (Sågs och hördes flera gånger över 

fyrbyn.) 
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      Hämpling 3 ex Förbifl. 
      Sävsparv 1 hane Rast 
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FREDAG 19 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Kerstin Gabre, Margareta 
Wilhelmsson 

 

 Temperatur:    +7 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 19 april 2013 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt efter mulen gårdagskväll. Lufttrycket ett par enheter 
högre än i går, 1004 hPa.  
Snabbt mulnande kl 07 och disigare. Under dagen stigande lufttryck 
inför det annalkande  
högtrycket i helgen. Dessutom uppklarnande och en alldeles underbar 
e.m. och kväll! 
 
02:00 SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +6,0C, vattenståndet +12 cm, klart, 
sikt 30 km 
05:00 SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +5,6C, vattenståndet +14 cm, 
halvklart, 15 km sikt 
08:00 SV 12 m/s, byvind 15 m/s, +5,3C, vattenståndet +11 cm, mulet, 
disigt, 4-10 km sikt 
11:00 SV 12 m/s, byvind 15 m/s, +5,6C, vattenståndet +9 cm, mulet, 
disigt, sikt 4-10 km sikt 
14:00 SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,1C, vattenståndet +15 cm, 
uppklarnande, sikt 15 km 
17:00 V 10 m/s, byvind 12 m/s, 7,7C, vattenståndet +18 cm, klart, 
mycket god sikt 
20:00 V 7 m/s, byvind 10 m/s, +6,9C, vattenståndet +17 cm, n. klart, 
mycket god sikt 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:55 och ner 20:29 
 
 
PERSONAL  
Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm och Margareta 
Wilhelmsson.  
 
 
VERKSAMHET  
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 05:45-07:45, 08:00-
08:45, 09:30-10:00  
och därefter under flera kortare perioder under dagens lopp. 
 
 



OBSERVATIONER 
sångsvan - en trio mot NO på hög höjd. 
ejder - två ådor ruvar vid trädgårdslanden. 
 
smålom - 38 på sydsträck. 
 
HAVSSULA - 215 adulter (5K+) mot söder samt två 4K. Första 
sträckobstimmen,  
05:45-06:45, sträckte 104 ex och andra timmen 37 ex.  
Resten av dagen pågick en gles passage av sulor söderut. 
 
sparvhök - en hona var stationär under dagen och lyckades ta en 
fiskmås, som  
var ringmärkt. Se längre ned i dagboken! 
 
skärsnäppa - drygt 200 på Västudden hela dagen. 
 
tretåmås - en viss förbipassage söderut pågick under morgonen och 
f.m. Även  
fyra 2K-måsar sågs sträcka mot syd. 
 
fisktärna - 40 rastande och födosökande på och utanför Västudden på 
morgonen.  
Troligen hade de övernattat liksom de åtta kentska tärnorna som 
samtidigt var  
mycket morgonpigga. 
 
silvertärna - minst 20 sydflyttande tidigt på morgonen. 
sillgrissla - 55 sträckande söderut. 
 
sånglärka - ett ex revirsjungande över västra delen av ön och Kausan. 
 
FORSÄRLA - ett ex troligen rastande. Sågs och hördes över 
stationshuset kl 07:09  
och 11:11 när den flög från södra stranden över till Norrstranden, nära 
Strandoxeln. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Ingen fångst och ringmärkning i dag. 
Denna månad 1245 och hittills i år 1303 nymärkningar. 
 
 
EGNA KONTROLLER 
En sparvhökhona slog en fiskmås och lyckades få med sig bytet till 
jordkällarens östra ingång, där den fick äta sin frukost i fred. Senare 
undersöktes måsen, som befanns vara ringmärkt och det visade sig 
vara en äldre nidingenmås. 
 
 



UPPDRAGSARBETE 
Gästtoaletten nere vid hamnen blev rejält uppfräschad liksom 
duschrummet i tvättstugan 
 
 
BESÖKARE 
Inga besökare förutom stationspersonalen. 
 
 
ÖVRIGT 
Stora städdagen inföll i dag ...  
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Permanent revir (Paret håller revir både på 
Ostudden och i Kausan.) 

      Sångsvan 3 3K+ Str NO 
      Grågås 2 ex str O 
      Grågås 2 ex Rast 
      Kanadagås 1 ex Stationär (Bara den ena av adulterna syns till nu 

... Observatör: Git Malcolm.) 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand 4 hane Lämpl biotop 
      Ejder 2 ad hona Ruvande (Två ådor ruvar i reden vid 

trädgårdslanden.) 
      Sjöorre 400 ex str S 
      Svärta 1 hane str S 
      Knipa - ex Stationär 
      Småskrake 7 ex Stationär (Fyra honor och tre hannar.) 
      Smålom 41 ex str S 
      Havssula 215 5K+ str S (215 adulter (5K+) mot söder samt två 

4K. Första sträckobstimmen, 05:45-06:45, sträckte 104 ex och 
andra timmen 37 ex. Resten av dagen pågick en gles passage av 
sulor söderut.) 

      Havssula 2 4K str SV 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Sparvhök 1 hona Stationär (En hona var stationär under dagen 

och lyckades ta en fiskmås, som var ringmärkt. Ringen tillvaratogs 
efter hökens frukost.) 

      Strandskata - ex Lämpl biotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Västudden. Drygt 200 ex.) 
      Rödbena - ex Lämpl biotop 
      Skrattmås 10 3K+ Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
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      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås 70 ex Lämpl biotop 
      Silvertärna 20 ex str S 
      Fisktärna 40 ex Födosökande (Rastade då och då på Västudden.) 
      Kentsk tärna 8 ex Födosökande (Tidigt på morgonen längs 

Norrstranden och Västudden. Fick intryck av att de övernattat på 
ön.) 

      Sillgrissla 55 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Ringduva 2 ex Rast 
      Sånglärka 1 hane Permanent revir 
      Ängspiplärka 2 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Forsärla 1 ex Förbifl. (Ett ex troligen rastande. Sågs och hördes 

över stationshuset kl 07:09 och 11:11 när den flög från södra 
stranden över till Norrstranden och landade nära vattnet norr om 
Strandoxeln.) 

      Sädesärla 15 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Koltrast 2 hane Rast 
      Gransångare 5 ex Rast 
      Kråka 3 ex Stationär 
      Stare 15 ex Rast 
      Bofink 3 ex Rast 
      Sävsparv 1 hane Rast 
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LÖRDAG 20 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Margareta Wilhelmsson, Per Arne Lindgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 20 april 2013 
 
VÄDER 
Efternatten och gryningen stjärnklar. Lufttrycket snabbt stigande, 
1022 hPa under småtimmarna och 1030 hPa före lunch. Tumlarväder 
(nästan vindstilla) började strax före kl 07, då vinden mojnade, 
molnfritt hela dagen. 
 
02:00 NV 5 m/s, byvind 5 m/s, +5,0C, vattenståndet +5 cm, n. klart, 
god sikt 
05:00 NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +4,8C, vattenståndet +3 cm, n. klart, 
god sikt 
08:00 NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +4,7C, vattenståndet -7 cm, klart, god 
sikt 
11:00 N 2 m/s, byvind 2 m/s, +6,3C, vattenståndet -22 cm, klart, mkt 
god sikt, värmedaller 
14:00 V 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,0C, vattenståndet -23 cm, klart, mkt 
god sikt, värmedaller 
17:00 NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,8C, vattenståndet -18 cm, klart, 
mkt god sikt, värmedaller 
20:00 NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +5,5C, vattenståndet -18 cm, klart, 
mkt god sikt 
23:00 NV 2 m/s, byvind 2 m/s, +4,3C, vattenståndet -23 cm, 
stjärnklart, mkt god sikt 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:53 och ner 20:31 
 
PERSONAL  
Göran Andersson, Kerstin Gabre, Git Malcolm och Margareta 
Wilhelmsson avlöstes under eftermiddagen av Kicki Albinsson, 
Marianne Bäckvall, Johan Frölinghaus, Per-Arne Lindgren, Lollo 
Torstensson och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
18 nät 04:45-06:15, 24 nät 06:15-11:15 och 9 nät 15:45-19:45. 
23 vadarburar i Kausan 08:30-20:30. 
 
OBSERVATIONER 
ALFÅGEL 1 ex mot S under morgonen och 2 par mot V vid 19:30-
tiden. 
SJÖORRE Ca 500 ex mot S under dagen och ca 400 ex rastande vid 
Lillelandsrevet under kvällen. 
SMÅLOM 4 ex på sydsträck. 



STORLOM 1 ex på sydsträck. 
HAVSSULA Minst 15 ex varav majoriteten flög i olika riktningar V 
om ön under kvällen. 
SILVERTÄRNA 20 ex mot S under morgonen/förmiddagen. 
SMÅTÄRNA Årets första obs gjordes vid 20-tiden, då 1 ex 
söderifrån och landade på en sten längst ut på Västudden. 
SILLGRISSLA 2 ex sträckande söderut under förmiddagen. 
 
RINGMÄRKNING 
30 ex av 10 arter: Trädpiplärka 1, ängspiplärka 2, sädesärla 1, 
järnsparv 3, rödhake 5, koltrast 11, gransångare 1, bofink 2, grönfink 
1 och sävsparv 3.  
Denna månad 1275 och hittills i år 1333 nymärkningar. 
En av Nidingens större strandpipare, märkt orange/svart, avlästes på 
stenfältet söder om Strandoxeln. Vit över stålring saknades. Den blev 
märkt på dagen för två år sedan. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Lasse Hellberg skötte personalbytet och anlände 14:00 med 
fågelstationens båt Stuff. 
Stefan körde under morgonen ut rörmokare Per och en medhjälpare 
för att sätta igång avsaltningsanläggningen. Brunnsvattnet, som 
hittills i år varit inkopplat till fågelstationen, har dock varit 
toppenfint! Vid 14-tiden kom två båtar, dels 2 vuxna med 2 barn, dels 
vice ordförande i Nidingens vänner med man och 3 barn. Till sist 
kom Stefan åter med 9 herrar som skulle ha svensexa på ön tills 
imorgon. Totalt 32 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Tre tumlare med NV-kurs mellan Nidingen och Malön 07:00-07:30. 
En nässelfjäril. 
 
VID DATORN 
Göran Andersson och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Järnsparv 3 ex Ringm 
      Rödhake 5 ex Ringm 
      Koltrast 11 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Knölsvan 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Grågås 7 ex Rast (På eftermiddagen 1 par på Sydostudden.) 
      Kanadagås 2 ad i par Par i lämpl. häckbiotop (På Ostudden) 
      Gravand 6 ex Lämpl biotop 
      Gräsand 4 ex Lämpl biotop (2 hanar + 1 par.) 
      Ejder 2 ad hona Ruvande (Vid trädgårdslandets murar.) 
      Alfågel 1 hane str S (Under förmiddagen) 
      Alfågel 4 ex i par str V (Passerade N om ön 19:30) 
      Sjöorre 500 ex str S 
      Sjöorre 400 ex Rast (Vid Lillelandsrevet under kvällen.) 
      Knipa 7 ex Rast (Minst 7 ex.) 
      Småskrake 10 ex Stationär (Minst 10 ex.) 
      Smålom 4 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Havssula 15 ex Förbifl. (Ca 15 ex i olika riktningar.) 
      Storskarv 12 ex Stationär 
      Strandskata - ex Lämpl biotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (På Klockfotsrevet.) 
      Rödbena 6 ex Lämpl biotop 
      Skrattmås 3 ad Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås - ex Lämpl biotop 
      Småtärna 1 ex Rast (Den anlände söderifrån under kvällen och 

slog till på en sten i vattenkanten på Västudden vid 20-tiden) 
      Silvertärna 20 ex str S 
      Fisktärna 40 ex Födosökande 
      Kentsk tärna 20 ex Rast (Minst 20 ex. Troligen övernattar ett 

större gäng kentor på Västudden varje natt.) 
      Sillgrissla 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 1 hane Permanent revir 
      Trädpiplärka 3 ex Str (Minst 3 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Sädesärla 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 2 ex Rast (En sjungande individ i buskage 5.) 
      Järnsparv 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 5 ringmärktes.) 
      Koltrast 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 11 ringmärktes.) 
      Gransångare 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Talgoxe 1 hane Spel/sång (Sjöng en god stund vid Grindoxeln!) 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
      Bofink 10 ex Rast (Ca 10 ex v.arav 1 ringmärktes) 
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      Grönfink 3 ex Rast (3 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Hämpling 1 hane Spel/sång 
      Sävsparv 3 ex Rast (Ringmärktes) 
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SÖNDAG 21 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 21 april 2013 
 
VÄDER 
Efternatten och gryningen stjärnklar, i princip molnfritt över 
Nidingen från morgonen men en del slöjmoln norrut. Senare under 
dagen helt klart men vid 08-tiden höljdes Nidingen in i dimma, men 
åter uppklarnande med början västerifrån en halvtimma senare. Från 
15:00 delvis molnigt resten av dagen. God till mycket god sikt under 
dagen dock en del värmedaller från 10-tiden och fram till sena 
eftermiddagen.  
02:00 S? 2 m/s, byvind 3 m/s, +4,1C, vattenståndet -26 cm 
05:00 SO 5 m/s, byvind 5 m/s, +4,1C, vattenståndet -22 cm 
08:00 S 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,2C, vattenståndet -22 cm 
11:00 SO 4 m/s, byvind 6 m/s, +5,8C, vattenståndet -30 cm 
14:00 S 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,2C, vattenståndet -31 cm 
17:00 växlande 0 m/s, byvind 2 m/s, +8,2C, vattenståndet -21 cm 
20:00 SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,9C, vattenståndet -18 cm 
23:00 S 7 m/s, byvind 8 m/s, +7,0C, vattenståndet -20 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:50 och ner 20:34. 
 
PERSONAL  
Kicki Albinsson, Marianne Bäckvall, Johan Frölinghaus, Per-Arne 
Lindgren, Lollo Torstensson och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 05:00-17:00. 
23 vadarburar i Kausan 07:30-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS, rasen bernicla 4 ex mot N 08:30 
BERGAND 1 hona i en sjöorreflock under morgonen. 
ALFÅGEL 1 par låg en stund tillsammans med tobisgrisslor utanför 
nordstranden innan de drog mot SV vid 08:30-tiden.  
SJÖORRE 570 ex mot S under dagen och ca 400 ex rastande vid 
Lillelandsrevet och Klockfotsrevet.  
SMÅLOM 29 ex på sydsträck. 
STORLOM 1 ex mot N och 1 ex mot S. 
HAVSSULA Minst 15 ex, flög i olika riktningar V om ön under 
dagen. 
STENFALK 1 ex jagade fåglar på ön under morgonen. 
STORSPOV 1 ex sträckande mot S. 
SILLGRISSLA 6 ex sträckte söderut under förmiddagen och 2 ex låg 



N om ön under eftermiddagen. 
KUSTLABB 1 ad i mörk fas sträckte söderut vid 08-tiden. 
STORLABB 1 ex sågs till och från långt ut i väster under morgonen, 
bl.a. mobbande en havstrut. 
GULÄRLA 1 ex sträckte mot O under morgonen. Första för Nidingen 
i år. 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 1 3K+ hane ringmärktes. Första 
obsen på ön i år. 
STEGLITS 1 3K+ hane ringmärktes. Andra ringmärkta på Nidingen i 
år. 
VINTERHÄMPLING 3 ex sträckte mot O under morgonen. 
SNÖSPARV 1 ex rastade i Kausan en stund under morgonen. 
 
RINGMÄRKNING 
133 ex av 18 arter: Ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, sädesärla 1, 
gärdsmyg 27, järnsparv 1, rödhake 73, koltrast 2, gransångare 6, 
lövsångare 4, kungsfågel 7, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, bofink 
2, grönfink 1, steglits 1, hämpling 1, gråsiska 1 och sävsparv 1.  
Denna månad 1408 och hittills i år 1466 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Påbörjat bortklippning av slånskott på ängsmarken närmast N om 
fågelstationen V om nätplats 5 (1 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 6 personer var svensexans 9 grabbar kvar 
sedan igår. Mitt på dagen blev de sistnämnda hämtade av Stefan och 
Annika. Totalt alltså 17 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Ett påfågelöga satt och solade sig N om fyrområdet mitt på dagen. 
Från 15:00 och fram till skymningen var det bleke på havet - det vi 
kallar för tumlarväder och minst 15 tumlare sågs varav en i SO och 
resten N om Nidingen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 27 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 73 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Kungsfågel 7 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
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      Blåmes 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop (Det östra parets 
hane, påhejad av sin hona, i strid med den ringmärkta hanen 
H8405 vid Hamnudden. Det kunde slutat illa för den märkta hanen 
men denne lyckades till slut fly undan det aggresiva paret.) 

      Knölsvan 2 ex str S 
      Grågås 2 ex i par Stationär 
      Grågås 4 ex Förbifl. 
      Prutgås, rasen bernicla 4 ex Str N (De passerade rakt över 

Västudden 08:30.) 
      Kanadagås 2 ad i par Par i lämpl. häckbiotop (På Svacken.) 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand 3 ex Lämpl biotop (1 par + hane.) 
      Bergand 1 hona str S (I en sjöorreflock.) 
      Ejder - ex 
      Alfågel 2 ex i par Rast (De låg en stund tillsammans med 

tobisgrisslor utanför nordstranden innan de drog mot SV vid 
08:30-tiden.) 

      Sjöorre 570 ex str S 
      Sjöorre 400 ex Rast (Vid Lillelandsrevet och Klockfotsrevet.) 
      Knipa 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
      Småskrake 20 ex Stationär (Ca 20 ex.) 
      Storskrake 2 ex i par str O 
      Smålom 29 ex str S 
      Storlom 2 ex Str (1 ex mot S och 1 ex mot N.) 
      Havssula 15 ex Förbifl. (Ca 15 ex i olika riktningar.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex str O 
      Tornfalk 1 ex Str NO 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Strandskata - ex Lämpl biotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Ca 200 ex, på Klockfotsrevet.) 
      Storspov 1 ex str S 
      Rödbena - ex Lämpl biotop 
      Kustlabb 1 ex str S (Mörk fas) 
      Storlabb 1 ex Födosökande (Den höll till långt ut i V under 

morgonen, där den bl.a. sågs mobba en havstrut.) 
      Skrattmås 4 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
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      Tretåig mås - ex Lämpl biotop 
      Silvertärna 1 ex Stationär 
      Fisktärna - ex Födosökande 
      Kentsk tärna 20 ex Rast (Minst 20 ex. Troligen övernattar ett 

större gäng kentor på Västudden varje natt.) 
      Sillgrissla 6 ex str S 
      Sillgrissla 2 ex Rast 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Sånglärka 1 hane Permanent revir 
      Ladusvala 2 ex Förbifl. 
      Trädpiplärka 9 ex str O 
      Ängspiplärka 40 ex Rast (Ca 40 ex rastande/sträckande varav 1 

ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop (2 ringmärktes.) 
      Gulärla 1 ex str O 
      Sädesärla 200 ex str O 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Minst 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 27 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Järnsparv 2 ex Rast (1 ringmärktes) 
      Rödhake 100 ex Rast (Ca 100 ex varav 73 ringmärktes.) 
      Koltrast 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex str O 
      Gransångare 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 7 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 3K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 4 ex Förbifl. (Först 3 ex omkrinflygande och senare 

ytterligare 1 ex.) 
      Gråkråka 3 ex Stationär (Öns eget par jagade bort ett tredje ex.) 
      Stare 6 ex Rast 
      Gråsparv 1 hane Rast (Den upptäcktes i fyrområdet 10:24 och 

satt och tjattrade ett tag på Tvättstugan men försvann snart 
därefter.) 

      Bofink 2 hona Rast (Ringmärktes) 
      Grönfink 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Steglits 1 3K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Grönsiska 1 ex str O 
      Hämpling 30 ex Rast (Ca 30 ex rastande/sträckande varav 1 hona 

ringmärktes.) 
      Vinterhämpling 3 ex str O 
      Gråsiska 1 3K+ hane Rast (Ringmärktes) 
      Snösparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 2K hona Rast (Ringmärktes) 
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MÅNDAG 22 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 22 april 2013 
 
VÄDER 
Vid 02-tiden mulet och S-SO 9-11 m/s och +5,5C. Helmulet från 
gryningen och under tiden 09:00-12:00 några lätta regnskurar. God 
till mycket god sikt under hela förmiddagen när det inte regnade men 
eftermiddagen något disig efter det att molntäcket tidvis försvann vid 
13-tiden och åter igen från 17:00 och fram till kvällen.  
05:00 SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,1C, vattenståndet -16 cm 
08:00 SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +5,5C, vattenståndet -14 cm 
11:00 SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +5,3C, vattenståndet -19 cm 
14:00 SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +6,6C, vattenståndet -22 cm 
17:00 S 6 m/s, byvind 8 m/s, +6,3C, vattenståndet -15 cm 
20:00 S 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,5C, vattenståndet -8 cm 
23:00 SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +6,9C, vattenståndet -5 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:47 och ner 20:36. 
 
PERSONAL  
Sedan igår Kicki Albinsson, Marianne Bäckvall, Johan Frölinghaus, 
Per-Arne Lindgren, Lollo Torstensson och Uno Unger. Vid 13-tiden 
kom Mikael Hake ut med fågelstationens båt och hämtade iland 
Johan. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 05:00-08:45 och 6 nät 13:30-18:30. 
I Kausan 23 burar 07:00-13:00 som utökades med 5 nya burar under 
tiden 13:00-18:00. 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND 1 2K hane flög upp från Kausan 11:13 och drog mot SO.  
SVÄRTA 2 ex i en sjöorreflock under morgonen. 
SJÖORRE 425 ex mot S under dagen och minst 300 ex rastande vid 
Lillelandsrevet och Klockfotsrevet.  
SMÅLOM 21 ex sträckte mot S fördelade på grupper om 2, 3 resp. 4 
ex. 
STORLOM 1 ex mot N. 
HAVSSULA Ca 10 ex förbiflygande. 
TOPPSKARV 1 2K/3K stod vid 18-tiden på Klockfotsrevet 
tillsammans med ett 10-tal storskarvar. 
SKÄRSNÄPPA Ca 300 ex (grovt uppskattat) stod mestadels inaktiva 
ute på Klockfotsrevet. 
TORNFALK 1 ex orsakade uppflog av ca 300 skärsnäppor på 



Klockfotsrevet innan den drog vidare österut längs Nidingens sydsida 
11:13. 
STENFALK 1 2K hona ringmärktes efter fångst i ett av 
Kruthusnäten. 
STORSPOV 1 ex sträckande mot SV 11:36. 
 
RINGMÄRKNING 
18 ex av 7 arter: Stenfalk 1, gärdsmyg 2, rödhake 1, gransångare 1, 
lövsångare 11, kungsfågel 1 och sävsparv 1.  
Denna månad 1426 och hittills i år 1484 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 6 personer var svensexans 9 grabbar kvar 
sedan igår. Mitt på dagen blev de sistnämnda hämtade av Stefan och 
Annika, som återkom med 11 personer under eftermiddag-kväll. Med 
Mikael Hake som skötte vår personaltransport blev vi alltså totalt 29 
personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Mikael hade med sig 5 nya vadarburar, 4 stolpfötter och 2 nytvättade 
bolstrar, så nu kan vi allihop sova gott kommande natt. I morgon ser 
det ut som vi får ställa in nätfångsten, då prognosen säger sydvästliga 
vindar på 16-11 m/s fram till lunchtid. Det får nog i stället bli spaning 
på havs- och sjöfågelsträcket från gårdstunet under morgondagen. 
En tråkig nyhet nådde oss under morgonen, då vi fick reda på att det 
handikappanpassade fågeltornet i Välen i Göteborgs sydvästra utkant 
hade bränts ner av någon/några totalt ansvarslös(a) person(er).  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Stenfalk 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 11 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop (Idag höll sig de 2 
paren på var sin sida av ön, det igår segrande paret var tillbaka 
på SO-udden och det gamla paret höll som vanligt mest till i 
Kausan.) 

      Grågås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop (De båda paren gick i 
sällskap på SO-udden.) 
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      Kanadagås 6 ad i par Par i lämpl. häckbiotop (Ett par har troligen 
ett bo på gång på Prästens grav, ett par håller ibland till på 
Svacken och 1 par noterades vid Dammen.) 

      Gravand 6 ex Par i lämpl. häckbiotop (Minst 3 par på ön.) 
      Bläsand 1 2K hane Rast (Den flög upp från Kausan 11:13 och 

drog mot SO.) 
      Gräsand 4 ex Par i lämpl. häckbiotop (1 par + minst 2 hanar.) 
      Ejder - ex 
      Sjöorre 425 ex str S 
      Sjöorre 300 ex Rast (Ca 300 ex, grovt uppskattat.) 
      Svärta 2 ex str S (Passerade under morgonen.) 
      Knipa 12 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 21 ex str S 
      Storlom 1 ex Str N 
      Havssula 10 ex Förbifl. (Ca 10 ex.) 
      Storskarv 15 ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K+ Rast (En 2K/3K-fågel stod vid 18-tiden på 

Klockfotsrevet tillsammans med ett 10-tal storskarvar.) 
      Tornfalk 1 ex str O (Den orsakade uppflog av ca 300 skärsnäppor 

på Klockfotsrevet innan den drog vidare österut längs Nidingens 
sydsida 11:13.) 

      Stenfalk 1 2K hona Rast (Den ringmärktes efter nätfångst vid 
Kruthuset.) 

      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Ca 300 ex (grovt uppsksattat) stod 

mestadels inaktiva ute på Klockfotsrevet.) 
      Storspov 1 ex str SV (Först hördes 1 ex flöjta ett par gånger 

11:09 och därefter sågs 1 ex sträckande mot SV utanför Västudden 
11:36.) 

      Rödbena - ex Lämpl biotop 
      Skrattmås 3 ad Upprörd, varnande (De varnade lite grand på 

stranden V om Västra rännan, där det fanns en mindre koloni i 
fjol.) 

      Skrattmås 4 2K str SV (De sträckte över Kausan vid middagstid.) 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås - ex Parning (el. cermonier) (1 par med bo på 

Rissaskylten sågs para sig.) 
      Silvertärna 1 ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Födosökande 
      Kentsk tärna - ex Rast 
      Sillgrissla 5 ex str S (3 + 2 passerade under morgonen.) 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Gärdsmyg 3 ex Rast (Minst 3 ex varav 2 2K-fåglar ringmärktes.) 
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      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 15 ex Rast (Minst 15 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Koltrast 1 2K hane Rast (En kontroll av en fågel som ringmärktes 

för två dagar sedan på ön.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Den flög upp från vrerosbuskaget på 

Västudden och satte sig i strandoxel) 
      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 11 ex Rast (Ringmärktes) 
      Kungsfågel 1 2K hona Rast (Ringmärktes) 
      Talgoxe 1 ex Rast (Hördes i fyrområdet.) 
      Gråkråka 3 ex Lämpl biotop (Ett par som jagade undan en tredje 

fågel.) 
      Stare 3 ex Rast 
      Bofink 1 hona Rast 
      Grönfink 2 ex Rast (De flög upp från vresrosbuskaget på 

Västudden.) 
      Hämpling 2 ex Rast 
      Sävsparv 1 3K+ hona Rast (Ringmärktes) 
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TISDAG 23 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 23 april 2013 
 
VÄDER 
Himlen molntäckt under natten och i gryningen en del duggregn samt 
knappt sikt till Lilleland. Uppehåll från 07-tiden och sikten bättre så 
man kunde skymta Onsalalandet. Först från 17:00 förbättrades sikten 
avsevärt. Växlande molnighet från middagstid med en mindre 
regnskur 12:30. Molnfritt från 17:00 och resten av dagen.  
02:00 SV 13 m/s, byvind 15 m/s, +6,5C, vattenståndet -2 cm 
05:00 SV 14 m/s, byvind 18 m/s, +6,4C, vattenståndet +8 cm 
08:00 SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,5C, vattenståndet +13 cm 
11:00 SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +7,7C, vattenståndet +10 cm 
14:00 SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +6,6C, vattenståndet +8 cm 
17:00 V 5 m/s, byvind 10 m/s, +9,7C, vattenståndet +13 cm 
20:00 V 10 m/s, byvind 13 m/s, +7,8C, vattenståndet +22 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:45 och ner 20:38. 
 
PERSONAL  
Kicki Albinsson, Marianne Bäckvall, Per-Arne Lindgren, Lollo 
Torstensson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
14 nät 08:00-12:30 och efter regnskur åter 14 nät 13:00-17:30. 
28 burar i Kausan 08:00-18:00  
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS (rasen bernicla) 2 ex kom flygande norrifrån och tvärade 
över Kausan 08:23. Efter 5 minuter drog uppenbarligen samma ex 
norrut igen. 
BLÄSAND 1 hane låg större delen av dagen på sydsidan av 
Västudden. 
HAVSSULA Ca 30 ex, huvudsakligen sydsträckande men framåt 
eftermiddagen mera kringflygande. Samtliga adulta eller näst intill, de 
senare med svarta stjärtpennor. 
FISKGJUSE 1 ex passerade snabbt i medvinden rakt över fyrområdet 
10:43. 
SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex (grovt uppskattat) på Hamnudden och 
Västudden. 
MORKULLA 1 ex flög västerut längs nordstranden och slog till på 
Västudden 08:28. 
MYRSPOV 3 outfärgade fåglar rastade på Hamnudden en kort stund 
mitt på dagen. Första obsen i år på Nidingen. 
STORLABB Ett ex upptäcktes 15:57, då den flög från Kausan mot 



NV, varvid den under 5 minuter attackerade flera trutar, innan den till 
slut gick ner på vattnet. 
STEGLITS 1 ex sågs flygande ett par gånger i fyrområdet vid 14-
tiden. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 5 arter: Gärdsmyg 1, rödstjärt 3, svarthätta 2, gransångare 2 
och lövsångare 2.  
Denna månad 1436 och hittills i år 1494 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Fortsatt röjning av slånskott N om fyrområdet (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Idag enbart fågelstationens personal på 5 personer. 
 
ÖVRIGT 
Vår förväntan på sjöfågelsträck grusades tyvärr av duggregn och dis. 
Det blev faktiskt inga kustlabbar eller lommar, men flera havssulor 
kom i alla fall på nära håll. Kronan på verket blev en storlabb som 
mobbade trutar.  
Till eftermiddagsfikat bjöd Marianne på en smarrig chokladkaka med 
banansmak. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

Prutgås, rasen bernicla 2 ex Förbifl.  (De kom flygande norrifrån 
och tvärade över Kausan 08:23. Efter 5 minuter drog uppenbarligen 
samma ex norrut igen.) 
Kricka 4 ex i par Rast  (De stod på södra straden av Svacken på 
kvällen.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kanadagås 6 ex Par i lämpl. häckbiotop (3-4 par. Idag har 1 par 

setts på Västudden.) 
      Gravand 6 ex Par i lämpl. häckbiotop (3 par i Kausan under 

morgonen. Ev. ytterligare par österut på ön.) 
      Bläsand 1 2K hane Rast (Den låg större delen av dagen på 

sydsidan av Västudden.) 
      Gräsand 7 ex (1 par + 4 hanar i Kausan under morgonen samt 1 

hane på Playan under eftermiddagen.) 
      Ejder - ex 
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      Sjöorre 300 ex Rast (Ca 300 ex vid reven runt ön. Lokala 
förflyttningar eller sträckande fåglar har varit svårt att avgöra.) 

      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 30 ex Förbifl. (Ca 30 ex, huvudsakligen sydsträckande 

men framåt eftermiddagen mera kringflygande. Samtliga adulta 
eller näst intill, de senare med svarta stjärtpennor.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Fiskgjuse 1 ex str NV (Den passerade snabbt i medvinden rakt 

över fyrområdet 10:43.) 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Ca 200 ex (grovt uppskattat) på 

Hamnudden och Västudden.) 
      Morkulla 1 ex Rast (Den flög västerut längs nordstranden och 

slog till på Västudden 08:28.) 
      Myrspov 3 ex Rast (Outfärgade fåglar, rastade på Hamnudden en 

kort stund mitt på dagen.) 
      Storspov 1 ex Förbifl. (Bl.a. i tillfälligt sällskap med 3 

myrspovar.) 
      Rödbena - ex Lämpl biotop 
      Storlabb 1 ex Förbifl. (Den upptäcktes 15:57, då den flög från 

Kausan mot NV, varvid den under 5 minuter attackerade flera 
trutar, innan den till slut gick ner på vattnet.) 

      Skrattmås 6 ex Upprörd, varnande (4 ad + 2 fjolårsfåglar V om 
Västra rännan.) 

      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås - ex Parning (el. cermonier) 
      Fisktärna 10 ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Ringduva 1 ex Rast (Den slog till på Västudden 08:30) 
      Sånglärka 2 ex Stationär (De sågs flygande över öns västra del 

under förmiddagen. Sång hördes vid flera tillfällen.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Gärdsmyg 3 ex Rast (Minst 3 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Rödhake 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Rödstjärt 3 ex Rast (1 3K+ hane, 1 3K+ hona och 1 2K, samtliga 

ringmärktes.) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Björktrast 3 ex Rast (De slog till på Västudden 07:57.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 2 hane Rast (Ringmärktes, 2K resp 3K+.) 
      Gransångare 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Lövsångare 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
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      Stare 2 ex Rast 
      Bofink 1 hona Rast 
      Bergfink 1 ex Rast (Minst 1 ex hördes från en i fyrområdet 

rastande finkflock vid 06:30-tiden.) 
      Steglits 1 ex Rast (Den flög runt i fyrområdet vid 14-tiden.) 
      Hämpling 1 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast (Hane + hona) 
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ONSDAG 24 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 24 april 2013 
 
VÄDER 
Molnfri natt och morgon men något disigt. Vid 07-tiden började det 
mulna och tre timmar senare var det helmulet och fortsatt ganska 
dålig sikt. Vid 14-tiden började det regna, vilket upphörde först vid 
19-tiden. Fram till skymningen ganska dålig sikt - Lilleland syntes 
men inte fastlandet.  
02:00 V-SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +6,4C, vattenståndet +23 cm 
05:00 SV 7 m/s, byvind 12 m/s, +6,3C, vattenståndet +22 cm 
08:00 SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +6,1C, vattenståndet +17 cm 
11:00 SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +6,3C, vattenståndet +3 cm 
14:00 S 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,7C, vattenståndet -8 cm 
17:00 SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +6,8C, vattenståndet -12 cm 
20:00 SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +7,4C, vattenståndet -4 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:42 och ner 20:40. 
 
PERSONAL  
Kicki Albinsson, Marianne Bäckvall, Per Arne Lindgren, Lollo 
Torstensson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
14 nät 06:15-07:45 och 19 nät 07:45-13:30. 
28 burar i Kausan 06:30-14:00  
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 37 ex sträckande mot S under förmiddagen. 
HAVSSULA Minst 20 ex, huvudsakligen äldre fåglar (samtliga 5K+) 
sträckande söderut under dagen.  
SILLGRISSLA Fyra ex (1 + 2 + 1) sträckande mot S varav 1 + 2 ej 
helt i sommardräkt. 
TORDMULE Ett ex sträckande mot S 07:42 i sällskap med 6 
smålommar. 
RINGTRAST Ett ex sågs först i fyrområdet vid 06:40-tiden och flög 
då till Strandoxeln. Senare fångades den i det långa Grindoxelnätet 
och ringmärktes därefter som en 3K+ hona. 
 
RINGMÄRKNING 
12 ex av 9 arter: Ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, 
järnsparv 1, rödhake 1, ringtrast 1, lövsångare 1, bofink 4 och 
gråsiska 1.  
Denna månad 1448 och hittills i år 1506 nymärkningar. 
 



UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 5 personer kom Stefan ut på en 
dagstur med 11 fågelskådande pensionärer från Västerås. 
 
ÖVRIGT 
Dagens clou utgjordes av den ringtrast som upptäcktes under 
morgonen och som ett par timmar senare efter ett strategiskt drev 
hamnade i det långa Grindoxelnätet. 
Under middagstid guidades på begäran de fågelskådande 
pensionärerna från Västerås, vilka bl.a. fick se hur ringmärkningen 
går till på fågelstationen. 
Enligt Stefan hade avsaltningsanläggningen åter slutat fungera så nu 
använder vi öns brunnsvatten igen.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Gråsiska 1 3K+ hane Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Par i lämpl. häckbiotop (Parens båda honor 
byggde på sina resp. bon.) 

      Kanadagås - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 7 ex Lämpl biotop (1 par + 5 hanar, låg i Kausan.) 
      Ejder - ex Ruvande (Fortfarande 2 ruvande honor vid 

trädgårdsfållans stenmurar.) 
      Sjöorre 300 ex Rast (Mer eller mindre stationära på och omkring 

reven runt ön.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 37 ex str S 
      Havssula 20 ex Förbifl. (Minst 20 ex, huvudsakligen äldre fåglar 

(samtliga 5K+) sträckande söderut under dagen.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Ca 200 ex, bl.a. på Hamnudden.) 
      Rödbena - ex Lämpl biotop 
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      Skrattmås - ex Upprörd, varnande 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås - ex Parning (el. cermonier) 
      Kentsk tärna - ex Rast 
      Sillgrissla 4 ex str S (Fyra ex (1 + 2 + 1) sträckande mot S varav 

1 + 2 ej helt i sommardräkt.) 
      Tordmule 1 ex str S (I sommardräkt, sträckte mot S 07:42 utanför 

Västudden i sällskap med 6 smålommar.) 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Ringduva 1 ex Rast (Den rastade i fyrområdet vid 06-tiden.) 
      Ängspiplärka 2 ex Rast (Minst 2 ex varav en 3K+ hane 

ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop (1 ex ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Rast (Ca 3 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 3K+ Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 1 3K+ hona Rast (Kvar sedan igår.) 
      Ringtrast 1 3K+ hona Rast (Den sågs först i fyrområdet vid 

06:40-tiden och flög då till Strandoxeln. Senare fångades den i det 
långa Grindoxelnätet och ringmärktes som en 3K+ hona.) 

      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gråkråka 3 ex Lämpl biotop (1 par + 1 ex.) 
      Stare 7 ex Rast (De rastade i Kausan under morgonen.) 
      Bofink 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Rast 
      Gråsiska 1 3K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
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TORSDAG 25 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 25 april 2013 
 
VÄDER 
Det klarnade någon gång under natten och gryningen var molnfri och 
sikten ganska god. Vid 07-tiden började en del höga cirrusmoln 
uppträda och vid 17-tiden var himlen täckt med altostratusmoln 
förebådande kvällens och nattens regn. 
02:00 V 11 m/s, byvind 13 m/s, +5,8C, vattenståndet -9 cm 
05:00 NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +5,5C, vattenståndet -10 cm 
08:00 NV 6 m/s, byvind 9 m/s, +5,9C, vattenståndet -6 cm 
11:00 V 3 m/s, byvind 5 m/s, +7,8C, vattenståndet -8 cm 
14:00 SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,1C, vattenståndet -14 cm 
17:00 SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,8C, vattenståndet -14 cm 
20:00 S 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,7C, vattenståndet -12 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:40 och ner 20:42. 
 
PERSONAL  
Kicki Albinsson, Marianne Bäckvall, Per Arne Lindgren, Lollo 
Torstensson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
14 nät 05:00-07:00 och 24 nät 07:00-16:00. 
28 burar i Kausan 07:00-16:00  
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 4 äldre ex (samtliga 5K+), 3 mot S och 1 ex mot N, 
utspritt över dagen.  
FISKGJUSE 1 ex passerade 08:10 mot NO över Västudden förföljd 
av en fiskmås. 
SILLGRISSLA 1 ex sträckande mot N 06:27.  
 
RINGMÄRKNING 
14 ex av 5 arter: Ängspiplärka 4, skärpiplärka 1, gärdsmyg 3, bofink 
5 och sävsparv 1.  
Denna månad 1462 och hittills i år 1520 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 5 personer kom Stefan och 
Annika ut på med 8 konferensgäster, vilka stannar tills i morgon. 
Alltså totalt 15 personer på ön idag. 



 
ÖVRIGT 
Till eftermiddagsfikat bjöd Lollo på utsökt äppelpaj. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 4 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Bofink 5 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kanadagås - ex Par i lämpl. häckbiotop (Båda fåglarna i det 

etablerade paret på Västudden är omärkta.) 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 7 ex Parning (el. cermonier) (6 hanar frieriflög efter en 

hona i Kausan.) 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre - ex Rast (Ej räknade idag.) 
      Knipa 2 honfärgad Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 4 ex Str (4 äldre ex (samtliga 5K+), 3 mot S och 1 ex 

mot N, utspritt över dagen.) 
      Storskarv 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Sparvhök 1 hona Rast (Troligen adult, satt en stund vid 08:30-

tiden i vresrosen V om Dammen till fiskmåsarnas och silltrutarnas 
högljudda förtret. Den flög därefter mot Västudden.) 

      Fiskgjuse 1 ex Str NO (Den passerade 08:10 över Västudden 
förföljd av en fiskmås.) 

      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop (På södra delen av 
Väsgtudden parade sig hanen -/Me -/Vi med en omärkt hona.) 

      Större strandpipare - ex Lämpl biotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär (Minst 250 ex, stod mest ute på 

Klockfotsrevet, men ibland alternativt på Hamnudden.) 
      Storspov 1 ex str V (Den passerade över Hamnudden 07:58.) 
      Rödbena - ex Lämpl biotop 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Lämpl biotop 
      Tretåig mås - ex Parning (el. cermonier) 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Sillgrissla 1 ex Str N (Den sträckte mot N 06:27.) 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
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      Sånglärka 1 ex Spel/sång 
      Ladusvala 1 ex str O 
      Ängspiplärka 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop (1 ex ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Rast (Minst 5 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast (5-10 ex.) 
      Rödstjärt 1 3K+ hona Rast 
      Lövsångare 2 ex Rast 
      Gråkråka 3 ex Lämpl biotop 
      Stare 6 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Hämpling 3 ex Rast 
      Gråsiska 2 ex Förbifl. 
      Sävsparv 1 2K hane Rast 
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FREDAG 26 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 26 april 2013 
 
VÄDER 
I gryningen mulet men uppehåll efter en regnig natt. Från 06-tiden 
god sikt. Himlen mer eller mindre molntäckt större delen av dagen 
men från 10-tiden mest i form av höga cirrusmoln. Norr om Nidingen 
var det molnfritt hela eftermiddagen men först mot kvällen lyste solen 
obeslöjad.  
02:00 V 9 m/s, byvind 13 m/s, +6,0C, vattenståndet -13 cm 
05:00 NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,9C, vattenståndet -10 cm 
08:00 NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +5,3C, vattenståndet -4 cm 
11:00 V 5 m/s, byvind 7 m/s, +6,7C, vattenståndet -4 cm 
14:00 NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,6C, vattenståndet -6 cm 
17:00 NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,0C, vattenståndet -7 cm 
20:00 NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +6,8C, vattenståndet -6 cm 
23:00 NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +6,1C, vattenståndet -6 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:37 och ner 20:44. 
 
PERSONAL  
Kicki Albinsson, Marianne Bäckvall, Per Arne Lindgren, Lollo 
Torstensson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
14 nät 05:00-06:45 och 19 nät 06:45-14:00. 
28 burar i Kausan 08:00-15:00. 
Under eftermiddagen genomfördes årets första häckfågelinventering 
med boräkning.  
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 1 2K/3K flög runt Ostudden på eftermiddagen.  
KUSTSNÄPPA 1 helt outfärgat ex rastade på Ostudden under 
eftermiddagen. Årets första obs på Nidingen. 
ENKELBECKASIN 2 ex stöttes på Västudden under kvällen. 
SMÅSPOV 1 ex sträckte mot O längs öns sydsida 20:00. 
DRILLSNÄPPA 1 ex rastade på SO-udden vid 16-tiden. Årets första 
obs på Nidingen. 
BUSKSKVÄTTA 1 hane i trädgårdsfållan under förmiddagen. Årets 
första obs på Nidingen. 
RINGTRAST Ca 5 ex varav 2 sträckande mot NO 07:40 och ca 3 
rastande under morgonen. En av de sistnämnda nätfångades bakom 
Fotogenboden och ringmärktes som en 2K hane.  
 
RINGMÄRKNING 
31 ex av 10 arter: Järnsparv 1 rödhake 3, rödstjärt 7, ringtrast 1, 



koltrast 1, taltrast 1, svarthätta 8, gransångare 4, lövsångare 4 och 
bergfink 1.  
Denna månad 1493 och hittills i år 1551 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 5 personer åkte Stefan och 
Annika iland med sina 8 konferensgäster vid 11-tiden. Alltså totalt 15 
personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Stefan och Annika skänkte oss överbliven mat så vi bl.a. kunde gotta 
oss med Västerbottenpaj till lunch samt kladdkaka med blåbär och 
vinbär till 15-fikat. 
Dagens boräkning gav följande häckningar där bon med ägg hittades: 
Knölsvan 2 bon, kanadagås 2 bon, gräsand 1 bo, ejder 30 bon, gråtrut 
4 bon och havstrut 1 bo. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Rödstjärt 7 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Svarthätta 8 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar (2 par med bo på ön. S om 
Prästens grav låg 2 övertäckta ägg i det omärkta parets bo. Detta 
par låg vid SO-udden. På södra sidan av Västudden låg det gamla 
parets bo med 1 ägg som hanen H8405 försvarade medan honan 
födosökte i Kausan.) 

      Kanadagås 9 ex Bo, ägg/ungar (3 par där 2 hade bo med ägg. Vid 
Prästens grav låg 3 övertäckta ägg och i västra delen av Svacken 
försvarade paret sitt bo med 5 kalla ägg. Det tredje paret håller 
till på Västudden men har ännu inget bo. Dessutom 3 ej häckande 
ex.) 

      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kricka 11 ex Rast (2 hanar + 1 hona lyfte från Västudden under 

kvällen. Dessförinnan sågs 4 par vid Ostudden.) 
      Gräsand 1 hona Bo, ägg/ungar (En hona lyfte från ett bo med 4 
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ägg på Svacken. Dessutom sågs några hanar och en hona i 
Kausan.) 

      Ejder - ex Bo, ägg/ungar (Vid dagens häckfågelinventering 
hittades 30 bon där ruvning eller äggläggning påbörjats. 6 honors 
ringar avlästes.) 

      Sjöorre 5 ex str S (En flock, passerade V om ön.) 
      Sjöorre 2 hane Rast (De låg bland ejdrar utanför SO-udden. De 

senaste dagarna har hundratals sjöorrar hållit till runt Nidingen, 
men dessa flockar sågs inte till idag.) 

      Knipa 2 ex Rast (Hane + hona, utanför Playan.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 25 ex Stationär (På kvällen räknades 25 ex på 

Klockfotsrevet.) 
      Toppskarv 1 ex Rast (En 2K/3K flög runt Ostudden.) 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kustsnäppa 1 ex Rast (En helt outfärgad fågel höll till på 

Ostudden.) 
      Skärsnäppa 270 ex Stationär (Minst 270 ex, idag huvudsakligen 

födosökande på Hamnudden. Många med färgkombinationer 
fotograferades.) 

      Enkelbeckasin 2 ex Rast (De stöttes på Västudden under kvällen.) 
      Småspov 1 ex str O (Den sträckte mot O längs öns sydsida 20:00.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den stod på en sten vid SO-udden vid 16-

tiden.) 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar (4 bon med 1, 1, 3 resp. 3 ägg hittades 

på Svacken under dagens häckfågelinventering.) 
      Havstrut 4 ex i par Bo, ägg/ungar (Ett par på östra delen av 

Ostudden och ett par mellan Svacken och Ostudden, det 
sistnämnda med ett bo med 2 ägg.) 

      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo (Både igår och idag har en 
2K-fågel setts vid öns häckplatser. I bo 16 fanns en fågel med 
ljuslogger liksom på taket till 1855 års hus.) 

      Silvertärna 1 ex Stationär 
      Silvertärna 5 ex str O (En flock drog österut vid 19:30-tiden.) 
      Fisktärna 5 ex Lämpl biotop (Ca 5 ex.) 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) (Hane och hona i 

parning på Västudden.) 
      Sånglärka 2 ex Stationär (2-3 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Bobygge (En fågel med bomaterial i näbben 

vid eldningsplatsen SO om ringmärkningslabbet.) 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Järnsparv 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Rödhake 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 3 ringmärktes.) 
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      Rödstjärt 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 7 ringmärktes, samtliga 
hanar.) 

      Buskskvätta 1 hane Rast (Den satt en stund på yttre stenmuren till 
trädgårdsfållan.) 

      Stenskvätta 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Ringtrast 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 sträckande mot NO 07:40 

och ca 3 rastande under morgonen. En av de sistnämnda 
nätfångades bakom Fotogenboden och ringmärktes som en 2K 
hane.) 

      Koltrast 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Björktrast 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 7 sträckande.) 
      Taltrast 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Svarthätta 10 ex Rast (Ca 10 varav 8 (6 hanar + 2 honor) 

ringmärktes.) 
      Gransångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 2 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Gråkråka 4 ex Lämpl biotop (Öns häckande par har troligen 

ännu inte bo med ägg. Två andra kråkor förföljdes då och då av 
öns eget par.) 

      Stare 2 ex Rast (På Västudden under kvällen.) 
      Bergfink 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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LÖRDAG 27 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson, Björn Zachrisson, Per Arne 
Lindgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 27 april 2013 
 
VÄDER 
I gryningen växlande molnighet med både lägre och högre moln. Vid 
08-tiden uppträdde en del dimmoln inne över kusten. Frampå dagen 
en hel del sol och Cumulusmoln. Ganska god sikt. 
02:00 NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +5,7C, vattenståndet -14 cm 
05:00 NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +5,4C, vattenståndet -6 cm 
08:00 N 2 m/s, byvind 3 m/s, +5,8C, vattenståndet -10 cm 
11:00 V 2 m/s, byvind 3 m/s, +7,4C, vattenståndet -10 cm 
14:00 NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,0C, vattenståndet -16 cm 
17:00 NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,0C, vattenståndet -21 cm 
20:00 NO 4 m/s, byvind 7 m/s, +8,1C, vattenståndet -21 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:35 och ner 20:47. 
 
PERSONAL  
Kicki Albinsson, Marianne Bäckvall, Per Arne Lindgren, Lollo 
Torstensson och Uno Unger avlöstes av Björn Zachrisson, Gert 
Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson vid middagstid och 
Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.  
 
VERKSAMHET  
16 nät 05:00-08:00, 19 nät 08:00-10:00 och 17 nät 13:00-18:00 
28 burar i Kausan 13.00-21:00. 
 
OBSERVATIONER 
Småtärna, 2 ex i Kausan 
Roskarl, 1 ex rastade på Ostudden under eftermiddagen. Årets första 
obs på Nidingen. 
Skärsnäppa, ca 150 på Västudden 
 
RINGMÄRKNING 
31 ex av 13 arter: rödhake 9, rödstjärt 2, gransångare 4, lövsångare 1, 
skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, sävsparv 1, trädpiplärka 1, sädesärla 1, 
bofink 4, järnsparv 2, grönfink 2, koltrast 1 
Denna månad 1524 och hittills i år 1582 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och rengöring av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Med avgående och påbörjande personal samt kaptenen på vår båt blev 



det totalt 10 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Uno Unger och Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 9 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Grågås 2 ex i par Rast 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Bo, ägg/ungar (Ett nytt bo idag med 2 ägg på västsidan 

av muren mellan fågelstationen och Stefans hus. Bo nr 31 i år.) 
      Sjöorre 12 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str O 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Småtärna 2 ex Rast 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
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      Sånglärka 1 ex Spel/sång 
      Ladusvala 1 ex Str 
      Trädpiplärka 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast 
      Koltrast 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 4 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Lämpl biotop 
      Bofink 4 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Hämpling 2 ex i par Rast 
      Gråsiska 1 3K+ hane Rast (En främmande kontroll av en 

svenskmärkt fågel.) 
      Sävsparv 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
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SÖNDAG 28 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson, Björn Zachrisson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 28 april 2013 
 
VÄDER 
Klart, lite molnighet mitt på dagen. 
02:00 NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +6,2C, vattenståndet -22 cm 
05:00 V 5 m/s, byvind 6 m/s, +5,3C, vattenståndet -22 cm 
08:00 SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +6,5C, vattenståndet -16 cm 
11:00 SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +7,3C, vattenståndet -8 cm 
14:00 SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,9C, vattenståndet -5 cm 
17:00 S 10 m/s, byvind 12 m/s, +6,9C, vattenståndet -5 cm 
20:00 S 9 m/s, byvind 12 m/s, +7,4C, vattenståndet -2 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:33 och ner 20:49. 
 
PERSONAL  
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt 
Karlsson. 
 
VERKSAMHET  
23 nät 05:00-12:00, 21 nät 12:00-16:00 
28 burar i Kausan 05.00-21:00. 
Sporadisk sträckskådning. 
 
OBSERVATIONER 
Småspov, 2 ex. rastande i Kausan. 
Kaja, 1 ex. rastande på Ostudden. 
Skärsnäppa, ca 150 ex. på Klockfotsrevet. 
Toppskarv, 1 ex. på Klockfotsrevet. 
Ladusvala, 1 ex. sträckane. 
Sjöorre, 165 ex. sträckande S, 13 ex. sträckande N. 
Grågås, 10 ex. sträckande N. 
Svärta, 5 ex. sträckande S. 
Smålom, 46 ex. sträckande S. 
Vitkindad gås, 50 ex. sträckande O. 
Havssula, 1 ex. födosökande i V. 
Turkduva, 1 ex. spel/sång vid Hönshuset 
 
RINGMÄRKNING 
41 ex av 11 arter: rödhake 12, rödstjärt 3, gransångare 5, lövsångare 
2, gärdsmyg 9, sävsparv 1, järnsparv 2, grönsiska 1, steglits 1, bofink 
1, skärsnäppa 4. 
Denna månad 1565 och hittills i år 1623 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget uppdragsarbete idag. 
 
BESÖKARE 
Med personal samt Stefans gäster och ett ytterligare besökande 
sällskap blev det totalt 14 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 9 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 12 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Grågås 10 ex Str N 
      Vitkindad gås 50 ex str O 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 165 ex str S 
      Sjöorre 13 ex Str N 
      Svärta 5 ex str S 
      Knipa 2 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 46 ex str S 
      Havssula 1 ex Födosökande (Väster ut) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Småspov 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
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      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Turkduva 1 ex Spel/sång 
      Ladusvala 1 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Bofink - ex Rast 
      Steglits 1 ex Rast 
      Grönsiska 1 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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MÅNDAG 29 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson, Björn Zachrisson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 29 april 2013 
 
VÄDER 
Blåsigt, lite regn mitt på dagen. 
02:00 S 12 m/s, byvind 15 m/s, +7,0C, vattenståndet -7 cm 
05:00 S 12 m/s, byvind 15 m/s, +7,1C, vattenståndet -16 cm 
08:00 S 10 m/s, byvind 14 m/s, +7,2C, vattenståndet -14 cm 
11:00 S 14 m/s, byvind 17 m/s, +7,2C, vattenståndet -8 cm 
14:00 SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +7,5C, vattenståndet -5 cm 
17:00 SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +7,7C, vattenståndet -3 cm 
20:00 SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +7,7C, vattenståndet +1 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:30 och ner 20:51. 
 
PERSONAL  
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt 
Karlsson. 
 
VERKSAMHET  
10 nät 06:00-08:00, 11 nät 08:00-11:30 
28 burar i Kausan 06.00-21:00. 
Sporadisk sträckskådning. 
 
OBSERVATIONER 
Kaja, 1 ex. rastande på Ostudden. 
Ringduva, 1 ex. rastande. 
Skärsnäppa, ca 150 ex. 
Ladusvala, 5 ex. sträckande. 
Sjöorre, 74 ex. sträckande S. 
Smålom, 6 ex. sträckande S. 
Vitkindad gås, 6 ex. sträckande O. 
Havssula, 3 ex. sträckande S. 
Gulärla, 1 ex. rastande. 
Tretåig mås, 2 ex. sträckande S. 
Stenskvätta, 1 ex. rastande. 
Drillsnäppa, 1 ex. rastande. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 7 arter: rödhake 1, domherre 1, gransångare 6, lövsångare 2, 
gärdsmyg 3, gråsiska 1, drillsnäppa 1. 
Denna månad 1580 och hittills i år 1638 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete idag. 



 
BESÖKARE 
Endast personal på ön idag, 4 personer. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Domherre 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 74 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 6 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Tretåig mås 2 ex str S 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ladusvala 5 ex Str 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
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      Gärdsmyg - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Stenskvätta 1 hona Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Domherre 1 2K hona Rast (Ringmärktes) 
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TISDAG 30 April 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 30 april 2013 
 
VÄDER 
Blåsigt, klart större delen av dagen. 
02:00 SV 10 m/s, byvind 15 m/s, +6,9C, vattenståndet +12 cm 
05:00 V 8 m/s, byvind 15 m/s, +6,5C, vattenståndet +8 cm 
08:00 V 9 m/s, byvind 12 m/s, +6,7C, vattenståndet +8 cm 
11:00 V 7 m/s, byvind 12 m/s, +8,6C, vattenståndet +12 cm 
14:00 V 6 m/s, byvind 12 m/s, +9,4C, vattenståndet +12 cm 
17:00 V 8 m/s, byvind 12 m/s, +9,3C, vattenståndet +8 cm 
20:00 V 9 m/s, byvind 12 m/s, +7,7C, vattenståndet +5 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:28 och ner 20:53. 
 
PERSONAL  
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt 
Karlsson. 
 
VERKSAMHET  
16 nät 05:00-16:00 
28 burar i Kausan 05.00-21:00, 13 burar på Playan 07.00-21.00 
Sporadisk sträckskådning. 
 
OBSERVATIONER 
 
Sjöorre, 100 ex. sträckande S. 
Smålom, 53 ex. sträckande S. 
Havssula, 110 ex. sträckande S. 
Stormfågel, 3 ex. sträckande S, 2 ex. sträckande N. 
Tretåig mås, 1 ex. sträckande S. 
Storlabb, 1 ex. sträckande S. 
Kaja, 1 ex. 
Hämpling, 1 par. 
Skärsnäppa, ca 150 ex. 
Drillsnäppa, 1 ex. 
Kustsnäppa, 4 ex. 
Småspov, 1 ex. 
Stare, 2 ex. 
Koltrast, 1 ex. 
 
RINGMÄRKNING 
17 ex av 9 arter: lövsångare 5, ängspiplärka 1, svarthätta 4, sävsparv 
1, bofink 1, större strandpipare 2, skärsnäppa 1, rödbena 1, gräsand 1. 
Denna månad 1597 och hittills i år 1655 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete idag. 
 
BESÖKARE 
Endast personal på ön idag, 4 personer. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gräsand 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Svarthätta 4 ex+4 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Stormfågel 5 ex Str (3 S, 2 N) 
      Havssula 110 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kustsnäppa 4 ex Rast 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Storlabb 1 ex str S 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Tretåig mås 1 ex str S 
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      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Koltrast 1 hane Rast 
      Svarthätta - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Hämpling 2 ex i par Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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ONSDAG 1 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 1 maj 2013 
 
VÄDER 
Mindre blåsigt idag, klart större delen av dagen. 
02:00 NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +6,4C, vattenståndet +5 cm 
05:00 NV 9 m/s, byvind 10 m/s, +6,2C, vattenståndet -4 cm 
08:00 V 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,7C, vattenståndet -12 cm 
11:00 SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,7C, vattenståndet -14 cm 
14:00 SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +8,5C, vattenståndet -10 cm 
17:00 S 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,1C, vattenståndet -11 cm 
20:00 S 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,1C, vattenståndet -14 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:25 och ner 20:55. 
 
PERSONAL  
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt 
Karlsson. 
 
VERKSAMHET  
21 nät 05:00-07:00, 24 nät 07:00-17:00 
29 burar i Kausan 05.00-21:00, 12 burar på Playan 05.00-21.00 
 
OBSERVATIONER 
Havssula, 2 ex. mot S. 
Sjöorre, 7 ex. mot S. 
Hämpling, 1 par. 
Skärsnäppa, ca 150 ex. 
Småspov, 1 ex. 
Stare, 5 ex. 
Koltrast, 1 ex. 
Grågås, 4 ex. 
Roskarl, 1 ex. 
Tofsvipa, 1 ex. 
Alfågel, 1 ex. 
 
RINGMÄRKNING 
11 ex av 6 arter: lövsångare 1, rödhake 2, gråsiska 3, koltrast 1, större 
strandpipare 1, rödbena 3. 
Denna månad 11 och hittills i år 1666 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete idag. 
 
BESÖKARE 



Endast personal på ön idag, 4 personer. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Rödbena 3 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Gråsiska 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 7 ex str S 
      Knipa 2 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Koltrast 1 hane Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
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      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 5 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Hämpling 2 ex i par Rast 
      Gråsiska 3 ex Rast 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28812279&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28812280&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28812281&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28812282&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28812283&mode=obsbok','ObsAndra');�


TORSDAG 2 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 2 maj 2013 
 
VÄDER 
Blåsigt , klart hela dagen. 
02:00 V 7 m/s, byvind 10 m/s, +5,6C, vattenståndet -12 cm 
05:00 V 8 m/s, byvind 11 m/s, +5,3C, vattenståndet -14 cm 
08:00 NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +6,7C, vattenståndet -22 cm 
11:00 NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,3C, vattenståndet -22 cm 
14:00 N 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,9C, vattenståndet -14 cm 
17:00 NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,2C, vattenståndet -12 cm 
20:00 NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,4C, vattenståndet -22 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:23 och ner 20:57. 
 
PERSONAL  
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt 
Karlsson. 
 
VERKSAMHET  
19 nät 05:00-08:00, 22 nät 08:00-15:00, 15 nät 15:00-17:00 
29 burar i Kausan 05.00-21:00, 12 burar på Playan 05.00-21.00 
 
OBSERVATIONER 
Sjöorre, 500 ex. mot S 
Skärsnäppa, ca 150 ex. 
Stare, 4 ex. 
Grågås, 2 ex. 
Turkduva, 2 ex. 
Hussvala, 1 ex. 
Stenskvätta, 2 ex. 
Buskskvätta, 2 ex. 
Småtärna, 1 ex. 
 
RINGMÄRKNING 
79 ex av 15 arter: gransångare 13, lövsångare 18, rödstjärt 6, rödhake 
11, gärdsmyg 9, ärtsångare 1, gråsiska 1, ängspiplärka 5, buskskvätta 
1, svarthätta 8, sävsparv 1, järnsparv 1, sädesärla 1, större 
strandpipare 1, skärsnäppa 2. 
Denna månad 90 och hittills i år 1745 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete idag. 
 
BESÖKARE 



Endast personal på ön idag, 4 personer. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 9 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 11 ex Ringm 
      Rödstjärt 6 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 8 ex Ringm 
      Gransångare 13 ex Ringm 
      Lövsångare 18 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 500 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Småtärna 1 ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
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      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Buskskvätta - ex Rast 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Svarthätta - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 4 ex Rast 
      Gråsiska - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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FREDAG 3 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 3 maj 2013 
 
VÄDER 
Klart hela dagen. 
02:00 NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +5,3C, vattenståndet -19 cm 
05:00 V 2 m/s, byvind 3 m/s, +5,5C, vattenståndet -21 cm 
08:00 SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,5C, vattenståndet -32 cm 
11:00 S 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,6C, vattenståndet -34 cm 
14:00 S 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,1C, vattenståndet -28 cm 
17:00 S 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,2C, vattenståndet -23 cm 
20:00 S 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,1C, vattenståndet -26 cm 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:21 och ner 20:59. 
 
PERSONAL  
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt 
Karlsson. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 05:00-13:30, 19 nät 13:30-17:00 
29 burar i Kausan 05.00-21:00, 12 burar på Playan 05.00-21.00 
 
OBSERVATIONER 
Skärsnäppa, ca 150 ex. 
Stare, 2 ex., bobygge i holk pågår vid Kruthuset. 
Grågås, 6 ex. 
Hussvala, 2 ex., inspekterade holkarna. 
Stenskvätta, 2 ex. 
Småtärna, 1 ex. 
Vitkindad gås, 1 ex. 
Småspov, 1 ex. 
 
RINGMÄRKNING 
33 ex av 11 arter: gulhämpling 1, gransångare 5, lövsångare 8, 
rödstjärt 2, rödhake 5, gärdsmyg 4, ärtsångare 3, gråsiska 1, 
ängspiplärka 1, sävsparv 1, skärsnäppa 2. 
Denna månad 123 och hittills i år 1778 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1,5 timme. 
 
 
ÖVRIGT 
Nidingens första gulhämpling ringmärkt! 



Bytt gummiflärpar i 5 st. boxar. 
 
VID DATORN 
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Rödhake 5 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 3 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Lövsångare 8 ex Ringm 
      Gulhämpling 1 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar (I boet på Västudden ett nedbäddat 
ägg, hanen H8405 vid boet.) 

      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Lämpl biotop 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Koltrast 1 hane Rast 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Svarthätta - ex Rast 
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      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex Bobygge (Vid Kruthuset) 
      Gulhämpling 1 ex Ringm 
      Gråsiska - ex Rast 
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LÖRDAG 4 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson, Björn Zachrisson, Lennart 
Olausson, Mikael Käll 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 4 maj 2013 
 
VÄDER 
02:00 S 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,1C, vattenståndet -27 cm 
05:00 S 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,0C, vattenståndet -22 cm 
08:00 S 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,1C, vattenståndet -22 cm 
18:00 SV 7 m/s, byvind 8 m/s, 10,2C, vattenståndet -23 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:18 och ner 21:01. 
 
PERSONAL  
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt 
Karlsson avlösta av Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och 
Anna Dahlén. 
 
VERKSAMHET  
22 nät 05:00-08.30, 19 nät 08:30-10:00 
29 burar i Kausan 05.00-20:00, 12 burar på Playan 05.00-20.00 
 
OBSERVATIONER 
Skärsnäppa, ca 150 ex. 
Småspov 2 ex. 
Roskarl 1 ex. 
Jaktfalk, 1 2K. på Ostudden under förmiddagen fram till åtminstone 
kl. 12. Fågeln var ringmärkt och hade ruggat/tappat flera vingpennor 
(se bilder i Svalan). 
Hämpling, 1 par. 
Sjöorre, 60 sträckande S. 
Ängspiplärka, 2 ex. rastande. 
Ladusvala, 30 ex. rastande och sträckande mot O. 
Hussvala, 2 ex., bobesök. 
Rödstjärt, 1 ex. rastande. 
Smålom, 20 ex. sträckande S. 
Storlom, 1 ex. sträckande S. 
Havssula, 10 ex. sträckande S. 
Stenskvätta, 5 ex. rastande. 
Kaja 1 ex rastande. 
 
RINGMÄRKNING 
20 ex av 7 arter: gransångare 6, lövsångare 7, ärtsångare 2, svarthätta 
2, sädesärla 1, större strandpipare 1 och sävsparv 1. 
Denna månad 143 och hittills i år 1798 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Tömning av turisttoan 0,5 timme. 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Bengt Karlsson och Mikael Käll 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 1 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 500 ex str S 
      Knipa 2 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 20 ex str S 
      Havssula 10 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Jaktfalk 1 2K Rast 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Småspov 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 1 ex+1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Hussvala 2 ex Lämpl biotop 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Koltrast 1 hane Rast 
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      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 5 ex Rast 
      Bofink 1 ex Rast 
      Hämpling 2 ex i par Rast 
      Gråsiska 3 ex Rast 

 

Jaktfalk 1 2K 05:00-07:30  (Satt mestadels på Ostudden, gjord 3-4 
jaktförsök runt ön.) 
Jaktfalk 1 2K Rast 12:00  (morgonens fågel var kvar vid lunch men 
sågs ej därefter, ringmärkt och som synes kraftigt ruggande) 
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SÖNDAG 5 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Mikael Käll 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 5 maj 2013 
 
VÄDER 
02:00 SV 6 m/s, byvind 10 m/s, +8,9C,  
05:00 V 10 m/s, byvind 13 m/s, +7,0C,  
08:00 SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +7.9C, vattenståndet +4 cm 
14:00 S 5 m/s, byvind 7 m/s, +7.9C, vattenståndet 0 cm 
17:00 S 5 m/s, byvind 7 m/s, 10,2C,  
20:00 S 5 m/s, byvind 7 m/s, 10,2C,  
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:06 och ner 21:09. 
 
PERSONAL  
Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och Anna Dahlén. 
 
VERKSAMHET  
17 nät 05:00-07:00, 20 nät 07:00-09:00, 24 nät 09:00-12:00, 16 nät 
17:00-20:00 
31 burar i Kausan 05.00-20:00, 10 burar på Playan 05.00-20.00 
 
OBSERVATIONER 
Skärsnäppa, ca 250 ex. 
Småspov 4 ex. 
Roskarl 1 ex. 
Hämpling, 1 ex. 
Sjöorre, 100 sträckande S. 
Stenfalk 1 ex rastande. 
Ladusvala, 10 ex. rastande och sträckande mot O. 
Hussvala, 4 ex., bobesök. 
Havssula, 10 ex. sträckande S. 
Stormfågel 10 ex snurrade runt i väster. 
Storlabb 1 ex passerade söderut väster om ön ca 05:30. 
Stenskvätta, 1 ex. rastande. 
 
RINGMÄRKNING 
54 ex av 15 arter: gransångare 4, lövsångare 8, rödstjärt 7, sävsångare 
1, gärdsmyg 2, ärtsångare 2, gråsiska 2, grå flugsnappare 1, sävsparv 
3, bofink 2, svarthätta 18, steglits 1, koltrast 1, ringtrast 1, småskrake 
1. 
Denna månad 197 och hittills i år 1852 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
ÖVRIGT 



 
VID DATORN 
Mikael Käll 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Småskrake 1 hona Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Rödstjärt 7 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ad hane Ringm 
      Koltrast 1 ad hane Ringm 
      Sävsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Svarthätta 18 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 8 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 
      Gråsiska 2 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex str S 
      Knipa 2 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Stormfågel 10 ex str S 
      Havssula 10 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Småspov 4 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Storlabb 1 ex str S 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
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      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 5 ex Rast 
      Hämpling 2 ex i par Rast 

 

Ringtrast 1 ad hane Ringm 06:00  
Steglits 1 2K+ hona Ringm 08:00  
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MÅNDAG 6 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Mikael Käll 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 6 maj 2013 
 
VÄDER 
02:00 SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,0C,  
05:00 V 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,0C,  
08:00 SV 4 m/s, byvind 4 m/s, +9,3C, vattenståndet -13 cm 
11:00 S 3 m/s, byvind 5 m/s, +11,0C, vattenståndet -19 cm 
14:00 S 2 m/s, byvind 3 m/s, +11,0C,  
17:00 S 5 m/s, byvind 7 m/s, 10,2C, vattenståndet -21 cm 
20:00 S 5 m/s, byvind 7 m/s, 10,2C, vattenståndet -17 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:10 och ner 21:08. 
 
PERSONAL  
Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och Anna Dahlén. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 05:00-17:00. 
31 burar i Kausan 05.00-20:00, 10 burar på Playan 05.00-20.00 
 
OBSERVATIONER 
Skärsnäppa, ca 250 ex. 
Småspov 3 ex. 
Kärrsnäppa 1 ex. 
Smålom ca 40 ex mot S, endast sporadisk räkning. 
Sjöorre, 100 sträckande S, ca 50 ex rastande 
Smålom ca 40 ex mot S. Mycket sporadisk sträckspaning. 
Tornfalk 1 ex rastande. 
Nötskrika 1 ex drog snabbt österut över ön! 
Törnskata 1 ad hanne rastade under hela dagen men ville inte gå i 
näten. 
 
RINGMÄRKNING 
69 ex av 17 arter: gransångare 8, lövsångare 24, gärdsmyg 5,gråsiska 
3, ängspiplärka 2, rödstjärt 7, rödhake 5, ärtsångare 1, gulärla 1, 
buskskvätta 1, skärpiplärka 1, sävsparv 2, trädpiplärka 2, bofink 1, 
sädesärla 1, grönfink 4, drillsnäppa 1. 
Denna månad 266 och hittills i år 1921 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
ÖVRIGT 
Tumlare ca 5 ex under kvällen. 
 



VID DATORN 
Mikael Käll 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 5 ex Ringm 
      Rödhake 5 ex Ringm 
      Rödstjärt 7 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 8 ex Ringm 
      Lövsångare 24 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Grönfink 4 ex Ringm 
      Gråsiska 3 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Bo, ägg/ungar 
      Grågås 2 ex Förbifl. 
      Vitkindad gås 82 ex str O (samlad flock) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex str S 
      Sjöorre 50 ex Rast 
      Svärta 3 ex str S 
      Knipa 1 ex Förbifl. 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 40 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Tornfalk 1 hona Förbifl. 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Småspov 3 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
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      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 6 ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ladusvala 10 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Stenskvätta 3 ex Rast 
      Törnskata 1 hane Rast 
      Nötskrika 1 ex str O (passerade snabbt rakt österut över ön vid 

09 tiden) 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex Stationär 
      Hämpling 4 ex Rast 
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TISDAG 7 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Mikael Käll 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 7 maj 2013 
 
VÄDER 
02:00 S 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,0C, vattenståndet -16 cm 
05:00 S 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,3C, vattenståndet -12 cm 
08:00 SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,8C, vattenståndet -8 cm 
11:00 SV 2 m/s, byvind 2 m/s, +11,0C, vattenståndet -9 cm 
14:00 V 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,5C, vattenståndet -15 cm 
17:00 N 4 m/s, byvind 5 m/s, +13.0C, vattenståndet -17 cm 
20:00 N 4 m/s, byvind 6 m/s, +11.5C, vattenståndet -14 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:07 och ner 21:10. 
 
PERSONAL  
Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och Anna Dahlén. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 05:00-18:00. 
31 burar i Kausan 05.00-20:00, 10 burar på Playan 05.00-20.00 
 
OBSERVATIONER 
Skärsnäppa, ca 250 ex. 
Sandlöpare 2 ex. 
Svartkråka 1 ex. 
Råka 3 ex. 
Svart rödstjärt 1 ex. 
 
RINGMÄRKNING 
70 ex av 16 arter: nattskärra 1, drillsnäppa 2, gransångare 4, 
lövsångare 27, ärtsångare 17, rörsångare 1, gråsiska 5, gärdsmyg 
1,rödstjärt 1, ladusvala 1, svarthätta 2, bofink 3, bergfink 1, grönfink 
2, sävsparv 1, stenskvätta 1. 
Denna månad 336 och hittills i år 1991 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömt turisttoan 0.5h. 
 
ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Mikael Käll 

 

Nattskärra 1 hane Ringm  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Drillsnäppa 2 ex Ringm 
      Nattskärra 1 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 17 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 27 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Bergfink 1 2K hane Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 5 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex+1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 10 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 3K Rast 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Ljungpipare 20 ex Rast 
      Sandlöpare 2 ex Rast (med skärsnäpporna) 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Drillsnäppa 3 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 6 ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Backsvala 1 ex Rast 
      Ladusvala 10 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Stenskvätta 5 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Råka 3 ex Rast 
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      Svartkråka 1 ex Rast (möjligen två ex) 
      Gråkråka 5 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex Stationär 
      Steglits 1 ex Rast 
      Hämpling 4 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 2K Rast 20:00 
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ONSDAG 8 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Mikael Käll 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 8 maj 2013 
 
VÄDER 
02:00 SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,5C, vattenståndet -18 cm 
05:00 SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,0C, vattenståndet -15 cm 
08:00 SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,5C, vattenståndet -14 cm 
11:00 SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +11,1C, vattenståndet -15 cm, regn 
14:00 SO 7 m/s, byvind 12 m/s, +11,1C, vattenståndet -27 cm, regn 
17:00 SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,4C, vattenståndet -22 cm 
20:00 SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,8C, vattenståndet -15 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:03 och ner 21:14. 
 
PERSONAL  
Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och Anna Dahlén. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 04:30-09:00, 4 nät 17:00-19:00. Regn mellan 09 och 17. 
31 burar i Kausan 05.00-09:00, 10 burar på Playan 05.00-09.00 
 
OBSERVATIONER 
Skärsnäppa, ca 250 ex. 
Nattskärra 1 ex rastade under morgonen. 
Turkduva 1 ex rastade under hela dagen. 
Svart rödstjärt 2 2k fåglar, varav en infångades. 
 
RINGMÄRKNING 
24 ex av 12 arter: gransångare 1, lövsångare 6, grönsångare 1, 
gråsiska 5, rödhake 1, svart rödstjärt 1 2k, svartvit flugsnappare 1 2k 
hane, ärtsångare 2, törnsångare 1, svarthätta 1, trädpiplärka 3, 
ängspiplärka 1 
 
Denna månad 360 och hittills i år 2015 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 timma. 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Mikael Käll 



 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 3 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 2K Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 2K hane Ringm 
      Gråsiska 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 5 hane Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskrake 1 hona Rast 
      Smålom - ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Rast (2k och 3k fåglar som rastade en kort stund 

på ostudden) 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Myrspov 1 ex Rast 
      Grönbena 2 ex str O 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 6 ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Turkduva 1 ex Rast 
      Nattskärra 1 ex Rast 
      Ladusvala 10 ex Rast 
      Ängspiplärka 5 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
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      Gulärla 5 ex Rast 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
      Stenskvätta 3 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex Stationär 
      Hämpling 4 ex Rast 
      Svart rödstjärt 2 2K honfärgad Rast 20:00 (varav 1 ex 

ringmärktes) 
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TORSDAG 9 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Mikael Käll 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 9 maj 2013 
 
VÄDER 
02:00 SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,5C, vattenståndet -18 cm 
05:00 SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,5C, vattenståndet -15 cm, dimma 
08:00 SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +10,5C, vattenståndet -14 cm, dimma 
11:00 SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +10,0C, vattenståndet -15 cm, dimma 
14:00 SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,5C, vattenståndet -27 cm, 
uppklarnande 
17:00 S 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,2C, vattenståndet -22 cm, soligt och 
disigt 
20:00 SO  
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:03 och ner 21:14. 
 
PERSONAL  
Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och Anna Dahlén. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 04:30-19:00. 
31 burar i Kausan 05.00-19:00, 10 burar på Playan 05.00-19.00 
 
OBSERVATIONER 
Brun kärrhök, 1 honfärgad drog över ön vid 11-tiden. 
Roskarl 1 ex rastande. 
 
RINGMÄRKNING 
89 ex av 17 arter: nattskärra 1, gärdsmyg 1, gransångare 3, lövsångare 
24, ärtsångare 36, törnsångare 6, härmsångare 1, rörsångare 1, 
sävsångare 1, svarthätta 2, gråsiska 1, blåhake 2, gulärla 4, 
trädpiplärka 2, ängspiplärka 1, bofink 1, sävsparv 2 
 
Denna månad 449 och hittills i år 2104 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Mikael Käll 



 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Nattskärra 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Blåhake 2 2K hane Ringm 
      Sävsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 36 ex Ringm 
      Törnsångare 6 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 24 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex Förbifl. 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Brun kärrhök 1 honfärgad str O 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Myrspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Lämpl biotop 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Besöker bebott bo 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Lämpl biotop 
      Tobisgrissla - ex Parning (el. cermonier) 
      Ladusvala 10 ex Rast 
      Ängspiplärka 5 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Bobygge 
      Gulärla 10 ex Rast 
      Sädesärla - ex Lämpl biotop 
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      Stenskvätta 5 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Spel/sång 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28983619&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28983614&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28983613&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28983615&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=28983616&mode=obsbok','ObsAndra');�


FREDAG 10 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Mikael Käll 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 10 maj 2013 
 
VÄDER 
02:00 S 1 m/s, byvind 4 m/s, +9,5C, vattenståndet -2 cm 
05:00 S 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,1C, vattenståndet -4 cm, disigt 
08:00 S 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,8C, vattenståndet -2 cm, 
uppklarnande 
11:00 S 7 m/s, byvind 8 m/s, +10,1C, vattenståndet 0 cm,  
14:00 S 7 m/s, byvind 8 m/s, +11,9C, vattenståndet -1 cm, duggregn 
17:00 S 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,0C, vattenståndet +1 cm, 
uppklarnande 
20:00 S 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,7C, vattenståndet 0 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:01 och ner 21:16. 
 
PERSONAL  
Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och Anna Dahlén. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 04:30-12:00. 
31 burar i Kausan 05.00-22:00, 10 burar på Playan 05.00-22.00 
 
OBSERVATIONER 
Smålom ca 300 ex mot S. 
Storlom 1 ex mot S. 
Vitkindad gås ca 200 ex mot O. 
Havssula 5 ex mot S 
Stormfågel 1 ex mot S. 
Roskarl 2 ex rastande. 
Gluttsnäppa 1 ex rastande. 
Myrspov 10 ex mot S, 1 ex rast. 
 
RINGMÄRKNING 
41 ex av 13 arter: skärsnäppa 3, drillsnäppa 1, gulärla 2, sädesärla 1, 
rödstjärt 1, buskskvätta 1, stenskvätta 1, rörsångare 3, ärtsångare 2, 
törnsångare 3, gransångare 2, lövsångare 19, grå flugsnappare 1. 
 
Denna månad 490 och hittills i år 2145 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 h. 
 
BESÖKARE 
- 
 



ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Mikael Käll 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 3 ex Ringm 
      Drillsnäppa 2 ex Ringm 
      Gulärla 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 3 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 19 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 200 ex str O (tre flockar) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 300 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Stormfågel 1 ex str S 
      Havssula 5 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K Rast 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Rast 
      Kustpipare 1 ex Rast 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Myrspov 10 ex str S 
      Myrspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 5 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Lämpl biotop 
      Gråtrut - ex Lämpl biotop 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
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      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Ladusvala 10 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Parning (el. cermonier) 
      Gulärla 10 ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Stenskvätta 5 ex Rast 
      Kaja 1 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex Revir 
      Hämpling 2 ex Spel/sång 
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LÖRDAG 11 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Mikael Käll, Per Arne Lindgren, Sindre 
Magnusson, Tommy Järås, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 11 maj 2013 
 
VÄDER 
En del regn under natten från 22:00. 
02:00 ca S 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,8C, vattenståndet -3 cm, troligen 
mulet 
05:00 ca S 8 m/s, byvind 11 m/s, +9,3C, vattenståndet -4 cm, mulet 
08:00 ca S 6 m/s, byvind 10 m/s, +9,0C, vattenståndet -2 cm, mulet 
11:00 ca S 5 m/s, byvind 5 m/s, +10,1C, vattenståndet 0 cm, 
uppklarnande  
14:00 ca SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +11,1C, vattenståndet -1 cm, 
molnfritt 
17:00 SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,1C, vattenståndet -4 cm, molnfritt 
20:00 SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +11,2C, vattenståndet -4 cm, 
mulnande 
23:00 SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +11,0C, vattenståndet 3 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:03 och ner 21:16. 
 
PERSONAL  
Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Paula Rosell och Anna Dahlén fram till 
mitt på dagen då Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno 
Unger tog över verksamheten. Tommy Järås skötte personalbytet med 
hjälp av vår egen båt. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 04:30-16:00. 
33 burar i Kausan och 8 burar på Playan under tiden 05.00-18.00. 
18:00 flyttades 8 burar från Kausan till Playan. Burfångsten 
avslutades 20:00. Med hjälp av både den avgående och nya 
personalen genomfördes boräkning av ejder, gräsand, kanadagås, 
knölsvan och havstrut på hela ön. Vidare kollades hur långt de 
tretåiga måsarna hade kommit i sin häckning. 
 
OBSERVATIONER 
KÄRRSNÄPPA 3 ex rastande 
DRILLSNÄPPA 1 ex rastande. 
ROSKARL 11 ex rastande. 
SILLGRISSLA 1 ex rastande. 
SPARVHÖK 2 hanar på ön under dagen varav den ena ringmärktes, 
båda 2K-fåglar. 
SVARTKRÅKA 1 ex kom flygande vid 15:30-tiden och slog till på 
Klockfotsrevet. 
 



RINGMÄRKNING 
52 ex av 12 arter: Kanadagås 2, sparvhök 1, skärsnäppa 1, 
trädpiplärka 2, gulärla 11, sädesärla 1, gärdsmyg 1, rödstjärt 1, 
rörsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 3, lövsångare 26. 
Denna månad 542 och hittills i år 2197 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
BESÖKARE 
Förutom de 8 personer som hade anknytning till fågelstationen 
besöktes ön av två personer i en privatbåt (se nedan). Dessutom kom 
Stefan ut med en övernattande konferensgrupp på 12 personer. Alltså 
totalt 23 personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Vid boräkningen konstaterades att 56 ejderhonor hittills haft bon med 
ägg. Vidare hittades vardera 2 bon av knölsvan, gräsand, kanadagås 
samt 3 bon av havstrut. Vidare hade flera fiskmåsar och gråtrutar 
samt ev. några silltrutar ägg. När det gäller tretåig mås konstaterades 
ägg i 18 bon på de gamla fyrarna och ruvning hade troligen påbörjats 
i 11 bon på Rissastenens skylt. 
Avsaltningsanläggningen strejkar åter och sedan i torsdags har vi 
cisternvattnet utanför vårt hus inkopplat.  
Åtminstone en kålfjäril sågs flygande idag. 
De två personerna i den besökande privatbåten var Per Klaesson, en 
av pionjärerna vid fågelstationens start 1980, samt Nils Olof Olsson, 
en av 1960-talets platschefer på Ottenby fågelstation. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kanadagås 2 ex Ringm 
      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Gulärla 11 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 26 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar (Det gamla paret hade 2 nya 
ägg i sitt bo på Västudden. Deras tidigare ägg troligen prederat, 
då rester av ett svanägg idag hittades V om Rissastenen. Det nya 
paret hade 7 ägg på SO-udden.) 
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      Kanadagås 4 ex Bo, ägg/ungar (Paret på västra delen av Svacken 
hade 5 ägg och hanen ringmärktes på höger ben. Paret på 
Prästens grav hade 3 ägg och honan ringmärktes på vänster ben.) 

      Gravand - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 3 ex Bo, ägg/ungar (1 hane + 2 honor. En hona hade 8 

ägg på Svacken och en annan hona låg på ägg i ett vrerosbuskage 
på Västudden.) 

      Ejder - ex Bo, ägg/ungar (Vid dagens boräkning konstaterades att 
56 aktiva bon med ägg hittills har hittats i år.) 

      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Toppskarv 4 2K+ Rast (Troligen 2K, höll till vid Ostudden, en 

flygande och 3 sittande på en sten.) 
      Sparvhök 2 2K hane Rast (Två fjolårshanar rastade/sträckte 

varav en ringmärktes.) 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär (Ca 250 ex varav en 2K 

ringmärktes.) 
      Kärrsnäppa 3 ex Rast (På Playan.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 11 ex Rast (De alternerade mellan Playan och 

Hamnudden.) 
      Skrattmås 2 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Par i lämpl. häckbiotop (I den östra kolonin räknades 

ca 230 ex.) 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar (På Svacken och österut räknades ca 

60 ex.) 
      Havstrut 6 ex i par Bo, ägg/ungar (Minst 3 par häckar på 

Ostudden, bona innehöll 3, 3 resp.) 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (I fönsternicherna på gamla 

fyrarna konstaterades ägg i 18 bon och ruvning hade troligen 
påbörjats i 11 bon på Rissastenens skylt.) 

      Silvertärna 2 ex Lämpl biotop (Minst 2 ex.) 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 17 ex Stationär (På kvällen samlades 17 ex på 

Västudden.) 
      Sillgrissla 1 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Lämpl biotop 
      Ladusvala 5 ex Str (Ca 5 ex.) 
      Hussvala 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Trädpiplärka 2 ex Rast (Båda ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 11 ringmärktes, övervägande 

rasen thunbergi.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En 2K hane ringmärktes) 
      Gärdsmyg 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 1 ex Rast 13.5 
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      Rödstjärt 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 30 ex Rast (Ca 30 ex varav 26 ringmärktes.) 
      Svartkråka 1 ex Rast (Den kom flygande vid 15:30-tiden och slog 

till på Klockfotsrevet.) 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar (Ett par häckar i holken på östra 

sidan av Kruthuset och 5 ägg låg i boet.) 
      Hämpling 2 ex Lämpl biotop 
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SÖNDAG 12 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Sindre Magnusson, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 12 maj 2013 
 
VÄDER 
Upphörande regn under småtimmarna. I gryningen huvudsakligen 
molnfritt men senare alltmer Cumulus-moln som från 10-tiden 
övergick i helmulen himmel och efterhand en del regnstänk. Åter 
uppklarnande västerifrån vid 14:00-tiden och därefter mestadels 
molnfritt resten av dagen. Mitt på dagen ganska disigt men god sikt 
framåt kvällen.  
02:00 SO 9 m/s, byvind 14 m/s, +10,8C, vattenståndet -2 cm 
05:00 SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,3C, vattenståndet -1 cm 
08:00 S 6 m/s, byvind 10 m/s, +8,7C, vattenståndet 0 cm 
11:00 S 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,7C, vattenståndet +1 cm  
14:00 S 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,6C, vattenståndet +1 cm 
17:00 SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +11,1C, vattenståndet 0 cm 
20:00 S 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,5C, vattenståndet -2 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:01 och ner 21:18. 
 
PERSONAL  
Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
20 nät 04:30-11:45. 
25 burar i Kausan och 16 på Playan 05:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 52 ex sträckte mot S. 
SVÄRTA 22 ex sträckte mot S, bl.a. en flock på 10 ex. 
SMÅLOM 171 ex sträckte mot S väster om ön. Största flock på 32 
ex. 
STORMFÅGEL 25 ex passerade söderut V om ön under 
morgonen/förmiddagen. 
HAVSSULA 38 ex passerade söderut V om ön under 
morgonen/förmiddagen. 
TOPPSKARV 1 2K+ stod bland storskarvar på Klockfotsrevet under 
eftermiddagen. 
MYRSPOV 2 ex, troligen honor, flög över Västudden vid 06:30-
tiden. Senare sågs 1 hona födosökande i Kausan. 
ROSKARL Minst 10 ex rastade på Playan och i Kausan. 9 ex 
fångades och ringmärktes. 
KUSTLABB 1 ex i ljus morf flög söderut över Kausan 09:56. 
SILLGRISSLA 6 ex i sommardräkt passerade söderut under 
morgonen/förmiddagen med 1-2 ex i taget. 



TURKDUVA Vid 09:45-tiden hördes plötsligt 1 ex spelande från 
Fyrmästarbostaden. Den sågs därefter bl.a. flygande över Västudden 
men var därefter försvunnen. 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE Årets första ex för Nidingen nätfångades 
och ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
32 ex av 9 arter: Ejder 1, skärsnäppa 5, roskarl 9, rödstjärt 1, 
rörsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 11 och 
grönfink 1. 
Denna månad 574 och hittills i år 2229 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Tre personer i fågelstationens personal och Stefan som kom och 
hämtade de 12 övernattande konferensgästerna. Stefan kom tillbaka 
på eftermiddagen med 6 kamrater och de stannar över natten. Totalt 
22 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Mördarsälen har varit framme igen. På kort tid har två döda 
ejderhanar hittats med kraftiga bettskador på buk resp. hals. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Roskarl 9 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 11 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås 7 ex Ruvande (Förutom 2 par med bon sågs idag 

ytterligare 3 ex på ön.) 
      Gravand 5 ex Lämpl biotop 
      Gräsand 2 hane Stationär 
      Ejder - ex Bo, ägg/ungar (En hona ringmärktes på bo vid 

stenmuren S om Fyrmästarbostaden.) 
      Sjöorre 52 ex str S 
      Svärta 22 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
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      Smålom 171 ex str S (Hyfsat sträck under förmiddagen, bla. En 
flock på 32 ex strax utanför Västudden.) 

      Stormfågel 25 ex str S 
      Havssula 38 ex Str 
      Storskarv 20 ex Stationär (Minst 20 ex på Klockfotsrevet.) 
      Toppskarv 1 2K+ Rast (Den stod tillsammans med storskarvar på 

Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär (Ca 250 ex är kvar på ön. 5 ex 

nymärktes och några tidigare märkta kontrollerades.) 
      Myrspov 2 ex Rast (2 ex, troligen honor, flög över Västudden. 

Senare sågs 1 hona födosökande i Kausan.) 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 10 ex Rast (10-15 varav 9 ringmärktes.) 
      Kustlabb 1 ad str S (Den passerade söderut över Kausan 09:56.) 
      Skrattmås 3 ex Stationär (2 ad + 1 2K-fågel.) 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop (Utöver en del stationära fåglar vid 

ön passerade ca 100 fisk-/silvertärnor söderut under 
morgonen/förmiddagen.) 

      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 9 ex Stationär (På Västudden vid skymningen.) 
      Sillgrissla 6 ex str S (1-2 ex i taget passerade V om ön under 

morgonen/förmiddagen, samtliga i sommardräkt.) 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 1 ex Rast (Ett ex satt på 1855-års hus vid 09:5-tiden, 

men var strax försvunnen.) 
      Turkduva 1 ex Rast (Vid 09:45-tiden hördes plötsligt 1 ex 

spelande från Fyrmästarbostaden. Den sågs därefter bl.a. 
flygande över Västudden men var därefter försvunnen.) 

      Backsvala 1 ex Rast (Den flög omkring i fyrområdet en stund på 
morgonen.) 

      Ladusvala 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Hussvala 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (Den sågs en stund på marken innanför 

Kausan.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 2 ex Rast (Minst 2 ex.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Rödstjärt 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 hane Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast 
      Rörsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
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      Törnsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Första obsen för Nidingen i år. 

Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 11 ringmärktes.) 
      Kaja 2 ex Förbifl. 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Ruvande (Honan ruvade i sin holk på Kruthuset.) 
      Bofink 1 hona Rast 
      Grönfink 2 ex Rast (En 3K+ hona ringmärktes och en 2K hane, 

som vi ringmärkte under senhösten 2012, kontrollerades.) 
      Hämpling 2 ex Lämpl biotop 
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MÅNDAG 13 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Sindre Magnusson, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 13 maj 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet och ganska god sikt från gryningen. Mulnande 
vid 10-tiden och lätt regn från 12:15. Regnet tilltog senare på 
eftermiddagen och man såg ej in till kusten. Åter uppehåll vid 21-
tiden, då det successivt klarnade upp västerifrån.  
02:00 SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,6C, vattenståndet 0 cm 
05:00 SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,9C, vattenståndet -2 cm 
08:00 S 8 m/s, byvind 9 m/s, +9,1C, vattenståndet -4 cm 
11:00 S 11 m/s, byvind 13 m/s, +9,9C, vattenståndet -1 cm  
14:00 S 11 m/s, byvind 13 m/s, +10,3C, vattenståndet 0 cm 
17:00 S 11 m/s, byvind 5 m/s, +9,5C, vattenståndet -2 cm 
20:00 SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +8,4C, vattenståndet -4 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:59 och ner 21:20. 
 
PERSONAL  
Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
20 nät 04:30-12:30. 
25 burar i Kausan 05:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Ca 150 ex sträckte mot S och ca 100 ex rastande S om 
Lillelandsrevet. 
SVÄRTA 10 ex i en flock (samma som igår?) flög norrut 06:46. 
SMÅLOM 89 ex sträckte mot S väster om ön.  
HAVSSULA 37 ex passerade söderut V om ön under 
morgonen/förmiddagen. 
TOPPSKARV 2 ex (troligen 2K resp. 3K) i sällskap med 15 
storskarvar på Klockfotsrevet under eftermiddagen. 
MYRSPOV Ett outfärgat ex födosökte i Kausan under dagen 
ROSKARL Ca 10 ex födosökande på öns tångvallar. 
 
RINGMÄRKNING 
33 ex av 11 arter: Skärsnäppa 5, gulärla 2, gärdsmyg 1, rödstjärt 2, 
ärtsångare 4, svarthätta 1, gransångare 2, lövsångare 11, törnskata 2, 
gråsiska 2 och sävsparv 1. 
Denna månad 607 och hittills i år 2262 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Städat gästtoan (0,5 tim). 



 
BESÖKARE 
Tre personer i fågelstationens personal. Stefan och hans 6 
övernattande kamrater åkte iland vid 13-tiden. Sent på kvällen kom 
Stefan på kort besök med 8 personer. Alltså totalt 18 personer på ön 
idag. 
 
ÖVRIGT 
Strandskateparet på Hamnudden hade 2 ägg i ett bo endast en meter 
från träpalissaden vid basen av Stora bryggan. För att undvika att 
någon trampar i boet av misstag byggde vi upp en stenring runt boet. 
Det skall bli spännande att se hur (och om) dessa strandskator 
kommer att klara sin häckning, eftersom de går av boet varje gång 
någon befinner sig på bryggan. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Gulärla 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 4 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 11 ex Ringm 
      Törnskata 2 ex Ringm 
      Gråsiska 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 2 ex Förbifl. (De flög österut över ön tillsammans med 2 

vitkindade gäss vid 08:30-tiden.) 
      Vitkindad gås 2 ex Förbifl. (De flög österut över ön tillsammans 

med 2 grågäss vid 08:30-tiden.) 
      Kanadagås 7 ex Ruvande 
      Gravand 5 ex Lämpl biotop 
      Gräsand 3 hane Stationär 
      Ejder - ex Bo, ägg/ungar 
      Sjöorre 150 ex str S (Ca 150 ex.) 
      Sjöorre 100 ex Rast (Ca 100 ex, låg S om Lillelandsrevet.) 
      Svärta 10 ex Str (10 ex i en flock (samma som igår?) flög norrut 

06:46.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 89 ex str S (De sträckte mot S väster om ön.) 
      Havssula 37 ex str S (De passerade söderut V om ön under 

morgonen/förmiddagen.) 
      Storskarv 15 ex Stationär (Minst 15 ex.) 
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      Toppskarv 2 ex Rast (2 ex (troligen 2K resp. 3K) i sällskap med 
15 storskarvar på Klockfotsrevet under eftermiddagen.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar (Paret vid Stora bryggan hade 2 
ägg.) 

      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär (Ca 250 ex. Burfångst i Kausan gav 

5 nymärkningar och 13 egna kontroller.) 
      Myrspov 1 ex Rast (Ett outfärgat ex födosökande i Kausan.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 10 ex Rast (Minst 10 ex på öns tångvallar.) 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ladusvala 3 ex Rast (Minst 3 ex.) 
      Hussvala 10 ex Stationär (Minst 10 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 3 ex Rast (2 ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Rödstjärt 2 ex Rast (1 2K hane och 1 3K+ hona ringmärktes.) 
      Rörsångare 1 ex Rast 
      Ärtsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 1 2K Rast (Egen kontroll från den 11/5.) 
      Svarthätta 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 1 1 ringmärktes.) 
      Törnskata 2 hane Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Ruvande 
      Hämpling 2 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gråsiska 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
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TISDAG 14 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Sindre Magnusson, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 14 maj 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet från gryningen och god sikt men mulnande 
västerifrån vid 08-tiden. Kl. 10:45 började det regna, vilket höll på till 
strax efter 12:00, då det klarnade upp från V. Resten av dagen 
huvudsakligen molnfri.  
02:00 V 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,9C, vattenståndet +1 cm 
05:00 SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +7,7C, vattenståndet +1 cm 
08:00 SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +8,4C, vattenståndet +2 cm 
11:00 SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,5C, vattenståndet +4 cm  
14:00 SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,8C, vattenståndet +7 cm 
17:00 S 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,0C, vattenståndet +5 cm 
20:00 S 8 m/s, byvind 9 m/s, +10,0C, vattenståndet -1 cm 
23:00 SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,3C, vattenståndet -3 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:57 och ner 21:22. 
 
PERSONAL  
Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 04:30-11:00 och 2 nät vid nya fyren 13:00-18:00 
25 burar i Kausan och 16 burar på Playan 05:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS En väl utspridd flock på ca 500 ex (grovt 
uppskattat) kom insträckande N om Nidingen och fortsatte mot SO 
mellan Malön och Lilleland vid 07:40-tiden. Dessförinnan sågs 1 par 
rastande på Västudden en kort stund innan de fortsatte österut över ön 
07:20. 
SMÅLOM 11 ex sträckte mot S väster om ön under morgonen.  
STORMFÅGEL 1 ex passerade söderut långt ut V om ön 08:07. 
HAVSSULA 10 ex passerade söderut V om ön under morgonen. 
JAKTFALK 1 2K-fågel upptäcktes när den flög upp från en slagen 
tobisgrissla vid Kruthuset 15:30 och sågs senast vid 18-tiden. Det var 
samma ex som sågs på Nidingen den 4 maj. Den flög mellan olika 
delar av ön och satte sig på större stenblock men fick ofta fly undan 
från ivrigt mobbande trutar och måsar.  
MYRSPOV 22 ex kom flygande och landade på Västudden 07:20 och 
var kvar en stor del av dagen. 
ROSKARL Ca 20 ex. Fortfarande några rastande fåglar på öns 
tångvallar, men under eftermiddagen sågs även en flock på 12 ex som 
sträckte österut. 



GRÄSHOPPSÅNGARE 1 ex fångades N om fågelstationen i 
nätgrupp 5 och ringmärktes. Ny art på Nidingen för i år. 
ORTOLANSPARV 1 ex, troligen hane, höll till på stenmalen och 
stora gångvägen mellan Kausan och Tvättstugan under stor del av 
dagen. Ny art på Nidingen för i år. 
 
RINGMÄRKNING 
28 ex av 8 arter: Skärsnäppa 1, ladusvala 1, gulärla 1, 
gräshoppsångare 1, rörsångare 2, lövsångare 20, hämpling 1 och 
sävsparv 1. 
Denna månad 635 och hittills i år 2290 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom vi tre personer på fågelstationen kom Stefan ut med 10 
personer på ett kort kvällsbesök.  
 
ÖVRIGT 
Dagens största begivenhet var utan jämförelse den unga jaktfalkens 
uppträdande på ön. Sindre och Per Arne fick fina bilder på falken när 
den gjorde sina lovar mellan Svacken och Kausan. Då den saknade 
flera handpennor på båda vingarna kunde vi jämföra våra bilder med 
de som Mikael Käll tog på Nidingen för tio dagar sedan och därmed 
konstatera att det var samma falk vid båda besöken. Den 4/5 saknade 
den två handpennor (hp 4-5) inifrån räknat, men idag hade den fällt 
en tredje penna (hp 6) på samma vinge. På vänster vinge saknade den 
5 pennor (hp 4-8). Trots dessa saknade handpennor såg den ut att 
flyga tillräckligt bra och den lyckades ju uppenbarligen slå en 
tobisgrissla. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Gräshoppsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 20 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 2 ex Rast (De rastade en kort stund på Västudden 

innan de fortsatte österut över ön.) 
      Vitkindad gås 500 ex str SO (Ca 500 ex (grovt uppskattat) 
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sträckte förbi N mellan Lilleland och Malön 07:40.) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand 2 hane Stationär 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Minst 2 honor med sammanlagt 5 

små dunungar vid Lilla bryggan under morgonen. Ungarna var de 
första i år på Nidingen.) 

      Sjöorre 50 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 11 ex str S 
      Stormfågel 1 ex str S (Den passerade lång ut V om ön 08:07.) 
      Havssula 10 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Jaktfalk 1 2K Rast (1 2K-fågel upptäcktes när den flög upp från 

en slagen tobisgrissla vid Kruthuset 15:30 och sågs senast vid 18-
tiden. Det var samma ex som sågs på Nidingen den 4 maj. Den 
flög mellan olika delar av ön.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär (Ca 250 ex varav 1 2K-fågel 

ringmärktes.) 
      Myrspov 22 ex Rast (De kom flygande och landade på Västudden 

07:20.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 20 ex Rast (Ca 20 ex. Fortfarande några rastande fåglar 

på öns tångvallar, men under eftermiddagen sågs även en flock på 
12 ex som sträckte österut.) 

      Skrattmås 10 ex Förbifl. 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (I bolåda 51 ruvade 6195859 

(pullmärkt på ön år 2000) på 2 ägg. Alldeles intill bolådan satt en 
jaktfalk och åt på slagen tobisgrissla, ev. partnern till den ruvande 
fågeln.) 

      Backsvala 1 ex Rast (Den sågs en stund under morgonen i 
fyrområdet.) 

      Ladusvala 3 ex Rast (Minst 3 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Hussvala 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 2 ex Rast (1 hona i Kausan och 1 hane thungergi 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
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      Gräshoppsångare 1 ex Rast (Ringmärktes. Ny art för Nidingen i 
år.) 

      Rörsångare 2 ex Rast (Ringmärktes. Ny art för Nidingen i år.) 
      Ärtsångare 2 ex Rast 
      Törnsångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 20 ringmärktes.) 
      Törnskata 1 hane Rast (Egen kontroll från igår.) 
      Gråkråka 2 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Ruvande 
      Hämpling 2 ex Par i lämpl. häckbiotop (En 2K hane ringmärktes.) 
      Gråsiska 2 ex Rast 
      Ortolansparv 1 ex Rast (1 ex, troligen hane, höll till på stenmalen 

och stora gångvägen mellan Kausan och Tvättstugan under stor 
del av dagen. Ny art på Nidingen för i år.) 

      Sävsparv 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
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ONSDAG 15 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Sindre Magnusson, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 15 maj 2013 
 
VÄDER 
Mulet i gryningen och lätt regn från 05:30. Uppehåll från 07:30 och 
molntäcket gav vika 11:30, då en uppklarning ägde rum söderifrån. 
Under eftermiddagen växlande molnighet men huvudsakligen 
strålande sol och ganska god sikt. 
02:00 SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,4C, vattenståndet -7 cm 
05:00 SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,2C, vattenståndet -14 cm 
08:00 SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +8,9C, vattenståndet -19 cm 
11:00 SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,4C, vattenståndet -19 cm  
14:00 SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,0C, vattenståndet -18 cm 
17:00 SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,0C, vattenståndet -18 cm 
20:00 SO 14 m/s, byvind 17 m/s, +15,4C, vattenståndet -17 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:55 och ner 21:24. 
 
PERSONAL  
Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
17 nät 04:30-05:30 och 07:30-09:15 samt 20 nät 09:15-13:15. 
25 burar i Kausan och 16 burar på Playan 08:15-20:30. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 1 äldre fågel drog söderut utanför Klockfotsrevet 06:08. 
JAKTFALK Gårdagens falk visade sig åter vid 10:00-tiden och sågs 
då med en nyslagen tobisgrissla, som den knappt flygandes kunde 
förflytta ett 50-tal meter till ett säkrare ställe för konsumering. När 
den efter avslutad måltid flög iväg mot Ostudden kunde vi konstatera 
att den slagit en grissla som märktes som pull 1995, alltså 18 år 
gammal.  
MYRSPOV 1 outfärgat ex i Kausan, troligen samma fågel som setts 
där tidigare i veckan. 
SMÅSPOV 1 ex rastade i Kausan vid middagstid. 
TORNSEGLARE Enstaka eller småflockar upp till 6 ex, totalt 30 ex, 
sträckte österut över ön under förmiddagen. Årets första observation 
för Nidingen. 
GRÄSHOPPSÅNGARE 1 ex kvar sedan igår. 
 
RINGMÄRKNING 
62 ex av 7 arter: skärsnäppa 1, roskarl 1, rörsångare 2, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 2, lövsångare 54 och gråsiska 1. 
Denna månad 697 och hittills i år 2352 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (3 tim). 
 
BESÖKARE 
Idag har bara fågelstationens 3 personer vistats på ön. 
 
ÖVRIGT 
Idag fortsatte jaktfalkspektaklet. Det verkar som den upptäckt att 
tobisgrisslor är ett lättfångat byte när de flyger till eller från sina bon. 
Man får hoppas att den inte får för mycket smak på grisslekött, för då 
riskerar den att kvadda vår unikt uppmärkta population av 
tobisgrisslor varav många uppnått aktningsvärd ålder. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Roskarl 1 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 54 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 4 ex Str NO (De sträckte över Ostudden 11:47.) 
      Vitkindad gås 1 ex Rast (På Svacken.) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand 5 ex Stationär (Minst 5 ex, bl.a. sågs 4 hanar jaga en 

hona i flykten.) 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Minst 4 pulli i Kausan.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 1 ex str S (1 äldre fågel drog söderut utanför 

Klockfotsrevet 06:08.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Jaktfalk 1 2K Rast (Gårdagens falk visade sig åter vid 10:00-

tiden och då med en slagen tobisgrissla. När den efter avslutad 
måltid flög iväg mot Ostudden kunde vi konstatera att den slagit 
en grissla som märktes som pull 1995, alltså 18 år gammal.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär (Ca 250 ex varav en nymärkning 

och flera egna kontroller.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 2 ex Rast (De ingick i flocken med ca 

250 skärsnäppor.) 
      Myrspov 1 ex Rast (1 outfärgat ex i Kausan, troligen samma fågel 
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som setts där tidigare i veckan.) 
      Småspov 1 ex Rast (I Kausan vid middagstid.) 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Skrattmås 2 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 1 ex Förbifl. (Den flög omkring i Kausan en stund på 

eftermiddagen.) 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (Den på ön besökande jaktfalken 

slog en tobisgrissla som pullmärktes på Nidingen 1995, alltså 
nästan 18 år.) 

      Tornseglare 30 ex str O (Enstaka eller småflockar upp till 6 ex, 
totalt 30 ex, sträckte österut över ön under förmiddagen. Årets 
första observation för Nidingen.) 

      Ladusvala 5 ex Förbifl. (Ca 5 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 1 hona Rast (I Kausan på morgonen.) 
      Gulärla 17 ex str O (En flock, passerade mitt på dagen) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Gräshoppsångare 1 ex Rast (Egen kontroll av den som 

ringmärktes igår.) 
      Rörsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Några sångstrofer hördes.) 
      Törnsångare 1 2K Rast (Ringmärktes) 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Lövsångare 25 ex Rast (Ca 70 ex varav 54 ringmärktes.) 
      Törnskata 1 hane Rast 
      Gråkråka 1 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Ruvande 
      Bofink 1 hona Rast 
      Hämpling 2 ex i par Spel/sång (Hanen satt och sjöng i en 

slånbuske vid SMHI:s väderstation.) 
      Gråsiska 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 1 hona Rast 
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TORSDAG 16 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Sindre Magnusson, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 16 maj 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet från gryningen. Alltmer sol och värme under 
dagen, dock tidvis inte helt molnfritt. Utan tvekan årets hittills 
varmaste dag på Nidingen. Maxtemperaturen uppnåddes vid 19-tiden, 
då SMHI:s officiella värde uppgick till +18,5C.  
02:00 SO 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,3C, vattenståndet -6 cm 
05:00 OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,4C, vattenståndet -5 cm 
08:00 SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,8C, vattenståndet -8 cm 
11:00 S 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,4C, vattenståndet -10 cm  
14:00 S 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,0C, vattenståndet -8 cm 
17:00 N 5 m/s, byvind 8 m/s, +14,9C, vattenståndet -8 cm 
20:00 O 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,4C, vattenståndet -12 cm 
23:00 O 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,6C, vattenståndet -12 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:53 och ner 21:26. 
 
PERSONAL  
Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 04:30-10:30.  
41 burar varav 25 i Kausan och 16 på Playan 04:45-20:15. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 1 par flög högljutt kacklande ett par varv över ön 
vid 06:00-tiden.  
SJÖORRE Ca 100 ex i en flock S om Ostudden på kvällen. 
BIVRÅK 2 ex sträckte österut på lite höjd längs Nidingens sydsida 
16:52. Årets första på Nidingen.  
BRUN KÄRRHÖK 1 hona sträckte mot SV över Västudden 05:54. 
JAKTFALK 1 2K med metallring på höger tars. För tredje dagen i 
rad sågs denna ungfalk på Nidingen. Den var på plats redan i 
gryningen 04:30, vilket märktes på oroliga trutar och måsar. Vi såg 
den därefter ett par gånger på olika ställen längs nordstranden, men 
den lyfte och flög mot NO 05:32 varvid den flög in över Malön 6 
minuter senare. Den var sedan tillbaka på Nidingen 18:20 och slog en 
adult fiskmås i kolonin N om Fotogenboden, där den satt och åt på 
måsen under en dryg halvtimma innan den lyfte 18:56 och flög 
spikrakt in mot Malön, där den sågs orsaka uppflog i silltrutkolonin 
på västra delen av ön 6 minuter senare. 
KÄRRSNÄPPA 6 kärrsnäppor av rasen alpina rastade i Kausan under 
dagen. 



MYRSPOV 1 outfärgat ex kvar i Kausan sedan tidigare dagar i 
veckan. Under eftermiddagen anlände ytterligare 3 outfärgade fåglar 
till Kausan. 
SMÅSPOV 1 ex rastade i Kausan även idag men ev. sträckte den iväg 
från ön under kvällen. 
SMÅTÄRNA 1 par höll till vid ön och hanen sågs mata honan i 
Kausan flera gånger tydligen frieri på gång.  
 
RINGMÄRKNING 
44 ex av 11 arter: Skärsnäppa 2, kärrsnäppa 1, rödbena 1, drillsnäppa 
1, gulärla 1, rörsångare 1, granångare 1, lövsångare 33, bergfink 1, 
steglits 1 och gulsparv 1. 
Denna månad 741 och hittills i år 2396 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 3 personer gästades ön en kort stund på 
kvällen av 9 personer, där ribbåtsföretaget Vågbrytarna skötte 
transporten. Alltså totalt 12 personer på Nidingen idag.  
 
ÖVRIGT 
Fyra nya tobisgrissleholkar placerades ut på stenmalen innanför 
Kausan strax V om gästtoaletten. Det skall bli spännande att följa om 
dessa blir bebodda i år.  
På kvällen gästades vi av två amiraler (alltså fjärilsarten), som satt 
och solade sig på nordsidan av vårt hus i solnedgången. Dessutom 
hade minst ett 10-tal kålfjärilar börjat flyga. Vidare sågs vardera ett 
ex av rovfjäril och nässelfjäril.  
Per Arne lagade en hussvaleholk på västra gaveln av vårt hus. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 33 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
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      Vitkindad gås 2 ex i par Förbifl. (De flög ett par varv runt ön vid 
06-tiden.) 

      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand 3 hane Stationär 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (8 ungar vid Lilla bryggan och 4 

ungar i Kausan.) 
      Sjöorre 100 ex Rast (Ca 100 ex i en flock S om Ostudden på 

kvällen.) 
      Småskrake 22 ex Stationär (Minst 22 ex.) 
      Storskarv 20 ex Stationär (Ca 20 ex, stod på Klockfotsrevet.) 
      Bivråk 2 ex str O (De sträckte österut på lite höjd längs Nidingens 

sydsida 16:52. Årets första på Nidingen.) 
      Brun kärrhök 1 hona str SV (Den passerade över Västudden 

05:54.) 
      Jaktfalk 1 2K Rast (Tredje dagen i rad. Först ett besök 04:30-

05:32 utan lyckad jakt. Därefter återvände den 18:20 och slog en 
ad fiskmås, som åts upp på plats innan den lyfte 18:56. Efter båda 
besöken drog den till Malön, dit den anlände 6 minuter senare.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Ett bo med 4 ägg vid 

basen av Hamnudden.) 
      Skärsnäppa - ex Stationär (Ev. oförändrat antal sedan igår men 

ej räknade idag. Två ex nymärktes och dessutom några egna 
kontroller.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 6 ex Rast (6 ex i Kausan under 
förmiddagen varav 1 ringmärktes.) 

      Myrspov 4 ex Rast (1 outfärgat ex kvar i Kausan sedan tidigare 
dagar i veckan. Dessutom anlände 3 andra outfärgade ex till 
Kausan under eftermiddagen.) 

      Småspov 1 ex Rast (Ett ex kvar sedan igår, ev. sträckte den iväg 
under kvällen.) 

      Drillsnäppa 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop (1 ex ringmärktes.) 
      Roskarl 14 ex Rast (På kvällen höll ev. öns alla rastande 

roskarlar till i en flock på SO-udden.) 
      Skrattmås 2 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 2 ex i par Parning (el. cermonier) (1 par på ön från 

09:30. Hanen frierimatade honan i Kausan.) 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 3 ex Stationär (1 par + 1 ex.) 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (En egen kontroll av en fågel som 

ruvade på 2 ägg i bo 165.) 
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      Tornseglare 1 ex str O 
      Backsvala 1 ex Förbifl. 
      Ladusvala 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
      Hussvala 15 ex Bobygge (Minst 15 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 1 adult hane thunbergi 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Den sjöng emellanåt.) 
      Törnsångare 1 2K Rast 
      Gransångare 1 2K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 33 ringmärktes.) 
      Kaja 2 ex Förbifl. (Flög västerut.) 
      Gråkråka 3 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Ruvande 
      Bofink 1 hona Rast 
      Bergfink 2 ex Rast (Hane + hona. Hanen drog ett par sångstrofer 

medan den satt en stund i Grindoxeln vid 06-tiden. Honan 
ringmärktes någon timma senare.) 

      Steglits 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex i par Spel/sång 
      Gulsparv 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 1 hona Rast 
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FREDAG 17 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Sindre Magnusson, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 17 maj 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet från gryningen och god sikt. Mycket sol och 
värme under dagen, dock tidvis inte helt molnfritt. Nidingens hittills 
högsta temperatur i år nåddes igår med +18,5C, vilket bara varade 
tills idag, då SMHI:s officiella notering 19:00 hamnade på det nya 
årshögsta +23,3C. 
02:00: O 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,0C, vattenståndet -10 cm 
05:00: O 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,7C, vattenståndet -10 cm 
08:00: O 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,2C, vattenståndet -13 cm 
11:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,1C, vattenståndet -13 cm  
14:00: O 7 m/s, byvind 10 m/s, +19,1C, vattenståndet -8 cm 
17:00: SV 3 m/s, byvind 8 m/s, +21,8C, vattenståndet -5 cm 
20:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +17,1C, vattenståndet -6 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:51 och ner 21:28. 
 
PERSONAL  
Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET  
24 nät 04:30-13:30.  
16 burar på Playan 09:15-19:00 och 25 burar i Kausan 09:45-19:00.  
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS Vid 10:30-tiden kom 1 par och flög ett par 
svängar runt ön, troligen samma fåglar som setts de senaste dagarna. 
SJÖORRE På kvällen när det var bleke på havet kunde en flock på 
133 ex räknas in S om Ostudden.  
BIVRÅK 1 ex sträckte österut på låg höjd längs Nidingens sydsida 
16:23.  
JAKTFALK För fjärde dagen i rad besökte den ön efter att ha setts på 
Mönster tidigt på morgonen. Idag kom den 10:20 och slog en 
tobisgrissla vid Västra rännan. Vi såg ej när falken försvann från ön. 
KÄRRSNÄPPA 2 ex av rasen alpina höll till i Kausan tillsammans 
med skärsnäppor under dagen.  
SMÅTÄRNA 1 par höll till vid ön och hanen sågs mata honan i 
Kausan flera gånger liksom igår. Förhoppningsvis blir det häckning i 
år också. 
NATTSKÄRRA. 1 hona stöttes strax NV om Stefans hus 18:40 och 
flög bort till Fotogenboden, varifrån den åter stöttes och flög västerut 
mot Västudden. 
BLÅHAKE 1 2K hane, ringmärktes efter burfångst i Kausan vid 



middagstid. Tredje blåhaken i år på ön.  
KÄRRSÅNGARE 1 ex satt och sjöng i ett slånbuskage mittemellan 
Fotogenboden och Kruthuset vid 10:30-tiden. Första obsen i år på 
Nidingen.  
 
RINGMÄRKNING 
104 ex av 13 arter: Skärsnäppa 3, kärrsnäppa 1, drillsnäppa 1, roskarl 
4, trädpiplärka 1, gulärla 1, sädesärla 2, blåhake 1, ärtsångare 5, 
trädgårdssångare 5, lövsångare 77, grå flugsnappare 1 och svartvit 
flugsnappare 2. 
Denna månad 845 och hittills i år 2500 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 3 personer skjutsade Stefan ut ett sällskap på 
6 damer, som skall vara här till söndag, då Stefan kommer åter och 
hämtar dem. Alltså totalt 10 personer på Nidingen idag.  
 
ÖVRIGT 
Mycket dramatik på ön idag. Förutom alltid lika spännande obsar av 
nattskärra och blåhake visade sig den unga jaktfalken åter med en 
slagen tobisgrissla vid Västra rännan den tredje tejsten på fyra dagar. 
Vidare härjar en 2K havstrut i bl.a. fiskmåskolonin N om 
Fotogenboden, där den sågs plundra måsbon. 
Det fina vädret lockar kålfjärilarna att flyga och minst 20 ex sågs. 
Dessutom hittades minst 2 rapsfjärilar i fyrområdet. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 3 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Roskarl 4 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Blåhake 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 5 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 5 ex Ringm 
      Lövsångare 77 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 1 ex Förbifl. 
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      Vitkindad gås 2 ex i par Förbifl. (Vid 10:30-tiden kom 1 par och 
flög ett par svängar runt ön, troligen samma fåglar som setts de 
senaste dagarna.) 

      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand 5 hane Stationär (5-7 hanar.) 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Minst 25 pulli sedda i Kausan och 

utanför Playan.) 
      Sjöorre 133 ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K+ Stationär (Den kom flygande längs 

nordstranden och landade utanför Västudden.) 
      Bivråk 1 ex str O (Den sträckte österut på låg höjd längs 

Nidingens sydsida 16:23.) 
      Jaktfalk 1 2K Rast (För fjärde dagen i rad besökte den ön efter 

att ha setts på Mönster tidigt på morgonen. Idag kom den 10:20 
och slog en tobisgrissla vid Västra rännan. Vi såg ej när falken 
försvann från ön.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar (Ett andra strandskatebo med 3 
ägg hittades på Playan. Paret hade märkningarna MB/- samt 
MB/RÖ.) 

      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Bo nr 2 med 4 ägg 
hittades på Playan strax V om Playastenen. Den ena fågeln i paret 
var omärkt medan den andra hade GU/RÖ.) 

      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Minst 200 ex varav 3 nymärktes. 
Även några egna kontroller gjordes.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 
ringmärktes.) 

      Drillsnäppa 2 ex Rast (2 ex rastande varav 1 ringmärktes.) 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 4 ex ringmärktes.) 
      Skrattmås 1 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 2 ex i par Parning (el. cermonier) (1 par höll till vid ön 

och hanen sågs mata honan i Kausan flera gånger liksom igår. 
Förhoppningsvis blir det häckning i år också.) 

      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast (I sommardräkt, den låg strax N om 

Västudden.) 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (Även idag föll 1 ex offer för 

jaktfalken som för fjärde dagen slog ett byte på Nidingen, denna 
gång vid Västra rännan. Dagens offer var det tredje av arten på 
fyra dagar.) 
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      Nattskärra 1 hona Rast (Den stöttes strax NV om Stefans hus 
18:40 och flög bort till Fotogenboden, varifrån den åter stöttes 
och flög västerut mot Västudden.) 

      Tornseglare 6 ex str O 
      Backsvala 1 ex Förbifl. 
      Ladusvala 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Hussvala 15 ex Bobygge (Ca 15 ex.) 
      Trädpiplärka 1 2K Rast (Ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Blåhake 1 2K hane Rast (1 2K hane, ringmärktes efter burfångst i 

Kausan vid middagstid. Tredje blåhaken i år på ön.) 
      Buskskvätta 2 ex Rast 
      Kärrsångare 1 hane Rast (1 ex satt och sjöng i ett slånbuskage 

mitt emellan Fotogenboden och Kruthuset större delen av dagen. 
Första obsen i år på Nidingen.) 

      Ärtsångare 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 100 ex Rast (Ca 100 ex varav 77 ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Rast (1 2K hane och 1 3K+ hona, 

ringmärktes.) 
      Kaja 27 ex str V (En flock, passerade snabbt västeryt i medvinden 

vid 08-tiden.) 
      Gråkråka 1 ex Lämpl biotop 
      Stare 6 ex (4 ex tillsammans i en flock under morgonen, dessutom 

det häckande paret i holk på Kruthuset.) 
      Bofink 1 hona Rast 
      Hämpling 2 ex i par Spel/sång 
      Gulsparv 1 ex Rast (Samma fågel som ringmärktes igår) 
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LÖRDAG 18 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Sindre Magnusson, Stina 
Andreasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 18 maj 2013 
 
VÄDER 
Helt molnfritt och god sikt från gryningen fram till middagstid. 
Därefter snabbt ökande molnighet och under tiden 13:30-15:30 drog 
en åskfront fram över Nidingen med som mest vindbyar på 24 m/s 
och tidvis störtregn. Senare på eftermiddagen åter klarnande men 
något svalare. Kl. 13:00 strax före åskvädret uppnåddes 23,4C, vilket 
översteg gårdagens årshögsta med två tiondels grader.  
02:00: O 7 m/s, byvind 10 m/s, +15,4C, vattenståndet -6 cm 
05:00: ONO 4 m/s, byvind 9 m/s, +15,8C, vattenståndet -5 cm 
08:00: NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,6C, vattenståndet -12 cm 
11:00: NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +21,3C, vattenståndet -16 cm  
14:00: SO 7 m/s, byvind 24 m/s, +21,8C, vattenståndet -13 cm 
17:00: O 3 m/s, byvind 7 m/s, +21,2C, vattenståndet -10 cm 
20:00: O 8 m/s, byvind 11 m/s, +18,6C, vattenståndet -12 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:49 och ner 21:30. 
 
PERSONAL  
Sindre Magnusson, Per Arne Lindgren och Uno Unger fram till 13-
tiden då Sindre ersattes av Stina Andreasson medan Per Arne och 
Uno blir kvar tills vidare. Morgan Johansson och Lasse Hellberg sötte 
transporten till och från Nidingen med fågelstationens båt. 
 
VERKSAMHET  
15 nät 04:30-05:45, 24 nät 05:45-13:45 och 12 nät 16:00-18:00.  
16 burar på Playan 16:30-19:30 och 25 burar i Kausan 17:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
LÄRKFALK 1 ex sträckte mot NO över ön under morgonen. 
JAKTFALK Den sågs för femte dagen i rad och besökte ön från 
10:45 och en dryg timma framåt. Idag lyckades den inte slå något 
byte utan lämnade Nidingen 11:47 med kurs mot Mönster. 
KÄRRSNÄPPA 20 ex av rasen alpina rastade i Kausan under 
kvällen.  
BLÅHAKE Den 2K hane som ringmärktes igår sågs ännu på kvällen 
idag, då den höll till i Kausan.  
KÄRRSÅNGARE För andra dagen i rad satt 1 ex och sjöng i ett 
slånbuskage mittemellan Fotogenboden och Kruthuset under dagen. 
LUNDSÅNGARE 1 ex nätfångades och ringmärktes vid 07-tiden. 
Femte fyndet för Nidingen. Samtliga föregående fångade och 
ringmärkta, tre i juni och en årsunge i augusti. 
MINDRE FLUGSNAPPARE 1 3K+ hona fångades och ringmärktes. 



Första fyndet i år för Nidingen. 
 
RINGMÄRKNING 
156 ex av 18 arter: Roskarl 1, ladusvala 1, gulärla 1, sädesärla 3, 
järnsparv 1, rödstjärt 6, buskskvätta 1, rörsångare 1, ärtsångare 6, 
törnsångare 13, trädgårdssångare 11, svarthätta 1, LUNDSÅNGARE 
1, gransångare 1, lövsångare 97, grå flugsnappare 1, mindre 
flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 9 och törnskata 1. 
Denna månad 1001 och hittills i år 2656 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Personal och personer med anknytning till fågelstationen var 6 
personer. Vidare 6 damer som bor här en natt till. Dessutom en 
privatbåt med 4 personer. Totalt 16 besökare på Nidingen idag.  
 
ÖVRIGT 
Idag var det vädret som stod för dramatiken med ovanligt kraftiga 
åskbyar på eftermiddagen. För att vara sent i maj var det intressant 
med ett hyfsat nedfall av nattflyttande tättingar, vilket ju bl.a. bjöd på 
fågelstationens femte lundsångare. Undertecknad är den enda 
personen som haft nöjet att vara med vid upptäckten av samtliga 
dessa lundsångare.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Roskarl 1 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Gulärla 3 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 6 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 6 ex Ringm 
      Törnsångare 13 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 11 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Lundsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 97 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Mindre flugsnappare 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 9 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 1 ex Förbifl. 
      Vitkindad gås 3 ex i par Förbifl. (1 par förbiflygande liksom 

tidigare dagar + 1 ex.) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 2K+ Stationär (De stod tillsammans med några 

storskarvar på Ostudden.) 
      Lärkfalk 1 ex Str NO (Den sträckte mot NO över ön under 

morgonen.) 
      Jaktfalk 1 2K Rast (Den sågs för femte dagen i rad och besökte 

ön från 10:45 och en dryg timma framåt. Idag lyckades den inte 
slå något byte utan Den lämnade Nidingen 11:47 med kurs mot 
Mönster.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 20 ex Rast (De rastade i Kausan under 

kvällen.) 
      Rödbena - ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Roskarl 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 1 ex ringmärktes.) 
      Skrattmås 2 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 2 ex i par Parning (el. cermonier) 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 4 ex Rast (4 brevduvor under morgonen varav 1 ex blev 

kvar på ön resten av dagen.) 
      Ringduva 1 ex Rast (Den stöttes i fyrområdet i gryningen.) 
      Tornseglare 15 ex str O (Minst 15 ex.) 
      Ladusvala 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 hane ringmärktes.) 
      Hussvala - ex Bobygge 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 15 ex Rast (Minst 15 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Blåhake 1 2K hane Rast (Den 2K hane som ringmärktes igår sågs 

ännu på kvällen idag, då den höll till i Kausan.) 
      Rödstjärt 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 3K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
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      Kärrsångare 1 hane Rast (För andra dagen i rad satt 1 ex och 
sjöng i ett slånbuskage mittemellan Fotogenboden och Kruthuset 
under dagen.) 

      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 13 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 11 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Rast (Ringmärktes.) 
      Lundsångare 1 ex Rast (Den nätfångades och ringmärktes vid 07-

tiden. Femte fyndet för Nidingen. Samtliga föregående fångade 
och ringmärkta, tre i juni och en årsunge i augusti.) 

      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 125 ex Rast (Ca 125 ex varav 97 ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Mindre flugsnappare 1 3K+ hona Rast (Den fångades och 

ringmärktes. Första fyndet i år för Nidingen.) 
      Svartvit flugsnappare 9 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnskata 1 hane Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 40 ex str V (En flock på minst 40 ex sträckte västerut över 

ön under morgonen.) 
      Gråkråka 1 ex Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Besöker bebott bo 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Hämpling 4 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gråsiska 1 ex Rast 
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SÖNDAG 19 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 19 maj 2013 
 
VÄDER 
I gryningen var himlen molnfri och det var ganska god sikt. Från 07-
tiden växlande molnighet och under tiden 11:00-16:00 huvudsakligen 
helmulet dock ganska varmt när solen nästan bröt igenom molntäcket. 
På eftermiddagen kom en del regn en timmas tid från 16:30, därefter 
uppehåll men molnigt fram till skymningen.  
02:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,8C, vattenståndet -14 cm 
05:00: NO 5 m/s, byvind 9 m/s, +14,1C, vatte7nståndet -12 cm 
08:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,9C, vattenståndet -19 cm 
11:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,4C, vattenståndet -28 cm  
14:00: NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +18,9C, vattenståndet -24 cm 
17:00: NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,8C, vattenståndet -18 cm 
20:00: NO 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,0C, vattenståndet -17 cm 
23:00: S 6 m/s, byvind 11 m/s, +13,5C, vattenståndet -18 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:47 och ner 21:32. 
 
PERSONAL  
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
15 nät 04:30-07:30, 9 nät 07:30-07:45, 13 nät 09:45-12:30, 17 nät 
13:30-15:00 och 7 nät 15:00-16:30.  
21 burar i Kausan 15:30-19:15 samt 16 burar på Playan 16:45-18:30.  
 
OBSERVATIONER 
TORNFALK 1 2K-fågel fångades i nät 5E kl. 06:20. Den visade sig 
vara märkt med en finsk ring. 
KÄRRSNÄPPA Ett nedfall av flyttande fåglar ägde rum under 
eftermiddagen i samband med regnet och minst 200 ex av rasen 
alpina födosökte i Kausan, där 27 ex kunde burfångas och 
ringmärkas. 
BLÅHAKE En 2K hane nätfångades och ringmärktes tidigt under 
morgonen.  
GÖK Årets första gök på Nidingen lyckades ta sig ut ur ett fångstnät 
vid Fotogenboden under morgonen och sågs ej mer. 
KÄRRSÅNGARE 3 ex nätfångades och ringmärktes - de första 
fångade i år på Nidingen. 
MINDRE FLUGSNAPPARE 2 ex nätfångades och ringmärktes. Den 
första var en 2K-fågel av okänt kön och den andra, som sjöng ett par 
strofer i nätet, var en 2K hane med lite orange på halsen.  
 
RINGMÄRKNING 



338 ex av 21 arter: Skärsnäppa 1, kärrsnäppa 27, ladusvala 2, blåhake 
1, rödstjärt 16, buskskvätta 1, sävsångare 1, kärrsångare 3, rörsångare 
38, härmsångare 5, ärtsångare 10, törnsångare 16, trädgårdssångare 
59, svarthätta 4, gransångare 8, lövsångare 135, grå flugsnappare 2, 
mindre flugsnappare 2, svartvit flugsnappare 5, törnskata 1 och 
gråsiska 1. 
Denna månad 1339 och hittills i år 2994 nymärkningar. 
Dessutom kontrollerades tre fåglar märkta annorstädes: En svarthätta 
från Ungern, en kärrsnäppa från Brittiska öarna och en tornfalk från 
Finland. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
3 personer på fågelstationen. Stefan kom mitt på dagen och körde 
iland de 6 övernattande danerna. Dessutom besöktes ön av en 
privatbåt med 5 personer. Alltså totalt 15 besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
En fin dag med mycket rastande tättingar efter en till synes god 
sträcknatt gav en hel del att göra för fågelstationens personal. 
Slutsumman på 338 ringmärkta fåglar var den näst bästa hittills i vår. 
Årets första tistelfjäril visade upp sig fint i fyrområdet. 
 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 27 ex Ringm 
      Ladusvala 2 ex Ringm 
      Blåhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 16 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Sävsångare 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 3 ex Ringm 
      Rörsångare 38 ex Ringm 
      Härmsångare 5 ex Ringm 
      Ärtsångare 10 ex Ringm 
      Törnsångare 16 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 59 ex Ringm 
      Svarthätta 4 ex Ringm 
      Gransångare 8 ex Ringm 
      Lövsångare 135 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 
      Mindre flugsnappare 2 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 5 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
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      Gråsiska 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 3 ex Förbifl. (3 ex tillsammans flög ett par varv 

runt ön under dagen.) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Flera kullar ha nu kläckts och 

minst 50 ungar räknades vid ett tillfälle.) 
      Sjöorre 25 ex Stationär (De låg som vanligt S om Ostudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 2K+ Stationär (De stod på Ostudden tillsammans 

med några storskarvar.) 
      Tornfalk 1 2K Rast (En ungfågel fångades i nät 5E kl. 06:20 och 

visade sig vara märkt med en finsk ring.) 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Minst 100 ex fortfarande kvar på 

öns stränder och en burfångades och ringmärktes.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 200 ex Rast (Minst 200 ex rastade på 

ön under kvällen varvid de flesta födosökte på tångvallar i 
Kausan. Vi placerade ut vadarburar strategiskt och lyckades 
fånga och ringmärka 27 ex. Dessutom kontrollerade vi en 
engelskmärkt fågel.) 

      Småspov 1 ex Rast (Den höll bl.a. till på Playan under kvällen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Skrattmås 1 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 1 ex Födosökande 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 1 ex Rast (En brevduva höll till på ön idag, ej någon av 

de som sågs igår.) 
      Gök 1 ex Rast 
      Ladusvala 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 2 ringmärktes) 
      Hussvala - ex Bobygge 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Blåhake 1 2K hane Rast (Den nätfångades tidigt på morgonen 

och ringmärktes.) 
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      Rödstjärt 6 ex Rast (Ca 20 ex varav 16 ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 2K hona Rast (Rngmärktes.) 
      Sävsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 38 ringmärktes.) 
      Härmsångare 5 ex Rast 
      Ärtsångare 10 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 16 ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 70 ex Rast (Ca 70 ex varav 59 ringmärktes.) 
      Svarthätta 5 ex Rast (5 ex varav 4 ringmärktes samt kontroll av 

en 3K+ hane med Budapest-ring.) 
      Gransångare 8 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 150 ex Rast (Minst 150 ex varav 135 ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Mindre flugsnappare 2 2K Rast (En av obestämt kön och en 

hane, båda fjolåringar, ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnskata 1 hane Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 13 ex str V (En flock på morgonen.) 
      Svartkråka 1 ex Rast (Den har hållit till i fyrområdet stor del av 

dagen. Den är förvånansvärt orädd jämfört med öns gråkråkepar.) 
      Gråkråka 2 ex i par Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Bofink 1 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Stationär 
      Gråsiska 1 2K Rast (1 ex av rasen cabaret ringmärktes.) 
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MÅNDAG 20 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 20 maj 2013 
 
VÄDER 
Vid gryningen och under förmiddagen mulet med tidvis enstaka 
regndroppar och lät duggregn. Från middagstid och framåt var 
molntäcket tidvis tunnare och solen värmde gott fastän himlen inte 
var molnfri. Sikten var ganska god och vi hade inte så mycket 
värmedaller som under gårdagen.  
02:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,2C, vattenståndet -16 cm 
05:00: SO 4 m/s, byvind 7 m/s, +12,9C, vattenståndet -12 cm 
08:00: O 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,0C, vattenståndet -11 cm 
11:00: O 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,7C, vattenståndet -15 cm  
14:00: NO 2 m/s, byvind 6 m/s, +16,4C, vattenståndet -15 cm 
17:00: N 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,0C, vattenståndet -10 cm 
20:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,0C, vattenståndet -8 cm 
23:00: N 1 m/s, byvind 3 m/s, +14,9C, vattenståndet -10 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:45 och ner 21:34. 
 
PERSONAL  
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
19 nät 04:30-05:30, 13 nät 05:30-07:00, 19 nät 07:00-07:45, 17 nät 
07:45-12:30, 20 nät 12:30-16:30 och 17 nät 16:30-19:00.  
21 burar i Kausan 17:00-20:00 samt 16 burar på Playan 17:30-20:30.  
 
OBSERVATIONER 
BIVRÅK 1 ex kom över Kausan och sträckte vidare mot NO över 
Västudden 14:04. 
KÄRRSNÄPPA Minst 150 ex var kvar sedan igår. 
NATTSKÄRRA 1 hona fångades i nät 5C norr om fågelstationen 
08:30 och släpptes efter ringmärkning. 
BLÅHAKE En 3K+ hona nätfångades och ringmärktes vid 15-tiden.  
KÄRRSÅNGARE 1 ex satt och sjöng i nyponbusken SV om nya 
fyren. 
RÅKA 1 2K råka gjorde en sväng över Hamnudden, där för tillfället 
en svartkråka satt. Den sistnämnda har förhållandevist oskyggt hållit 
till i fyrområdet sedan igår. Råkan däremot fortsatte kraxande mot 
söder 10:10. 
SVARTKRÅKA En relativt orädd fågel har hållit till i fyrområdet 
sedan igår.  
 
RINGMÄRKNING 
149 ex av 18 arter: Kärrsnäppa 8, drillsnäppa 1, nattskärra 1, blåhake 



1, rödstjärt 10, buskskvätta 1, sävsångare 1, rörsångare 5, 
härmsångare 4, ärtsångare 4, törnsångare 6, trädgårdssångare 16, 
svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 79, grå flugsnappare 2, 
svartvit flugsnappare 5 och törnskata 1.  
Denna månad 1488 och hittills i år 3143 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
3 personer på fågelstationen. Ante Axelsson från Bua körde ut en 
grupp på 9 man med anknytning till Fastighetsverket över dagen. Vid 
en andra vända kom Ante ut med två byggnadsarbetare från Litauen, 
som bl.a. skall jobba med de gamla fyrarna de närmaste två veckorna. 
Alltså totalt 15 besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Vid samtal med Fastighetsverkets konsult Kent Andersson och 
nämnda verks John Ödman, som jobbar för Anders Eydal, framkom 
att man den närmaste tiden på Nidingen skall prioritera underhåll och 
reparation av de gamla fyrarna. 
På kvällen såg Per Arne en obestämd fladdermus flygande i 
fyrområdet. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 8 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Nattskärra 1 ex Ringm 
      Blåhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 10 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Sävsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 5 ex Ringm 
      Härmsångare 4 ex Ringm 
      Ärtsångare 4 ex Ringm 
      Törnsångare 6 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 16 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 79 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 5 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 1 ex Rast 
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      Vitkindad gås 3 ex Förbifl. (Även idag sågs 3 ex tillsammans som 
flög omkring över ön en stund under dagen.) 

      Vitkindad gås 50 ex str O (En flock på ca 50 ex passerade österut 
längs Nidingens nordstrand.) 

      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Minst 50 pulli höll till utanför 

Nidingens södra strand.) 
      Sjöorre 25 ex Stationär (Ca 25 ex i en flock S om Ostudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 2 ex Rast (2 ex kom flygande över ön och åtminstone 

den ena landade på Klockfotsrevet, där den stod en stund.) 
      Bivråk 1 ex Str NO (Den kom över Kausan och sträckte vidare 

mot NO över Västudden 14:04.) 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Minst 100 ex är fortfarande kvar 

på ön.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 150 ex Rast (Minst 150 ex var kvar på 

ön och 8 ex ringmärktes.) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 5 ex Rast (5-10 ex.) 
      Skrattmås 2 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 1 ex Födosökande 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 1 ex Rast 
      Nattskärra 1 hona Rast (Den fångades i nät 5C norr om 

fågelstationen 08:30 och släpptes efter ringmärkning.) 
      Tornseglare 15 ex str O 
      Ladusvala 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Hussvala - ex Bobygge 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Blåhake 1 3K+ hona Rast (Den fångades i ett av näten vid stora 

fläderbusken vid 15-tiden och ringmärktes.) 
      Rödstjärt 10 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
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      Stenskvätta 1 ex Rast (Den höll till på SO-udden.) 
      Gräshoppsångare 1 ex Rast (Den hördes sjunga i slånbuskagen 

mellan Fotogenboden och Kruthuset i gryningen.) 
      Sävsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Den satt och sjöng i nyponbusken SV om 

nya fyren en stund under eftermiddagen.) 
      Rörsångare 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 20 ex Rast (Ca 20 ex varv 16 ringmärktes.) 
      Svarthätta 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 120 ex Rast (Ca 120 ex varav 79 ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast (Ringnärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 5 ex Rast (Ringnärktes.) 
      Törnskata 1 hane Rast (Ringmärktes.) 
      Råka 1 ex str S (Den gjorde en sväng över Hamnudden, där för 

tillfället en svartkråka satt. Den sistnämnda har förhållandevist 
oskyggt hållit till i fyrområdet sedan igår. Råkan däremot fortsatte 
kraxande mot söder 10:10.) 

      Svartkråka 1 ex Stationär (En relativt orädd fågel har hållit till i 
fyrområdet sedan igår.) 

      Gråkråka 2 ex i par Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Bofink 1 hona Rast 
      Hämpling 1 ex Stationär 
      Gulsparv 2 ex Rast (En hane sågs i fyrområdet idag. Dessutom en 

tidigare ringmärkt hona i bl.a. trädgårdsfållan.) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183085&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183086&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183087&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183088&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183089&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183090&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183091&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183092&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183093&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183094&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183095&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183096&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183097&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183098&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183099&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183100&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183101&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183102&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183103&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183104&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183105&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29183106&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 21 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 21 maj 2013 
 
VÄDER 
Från gryningen mulet och så disigt att man inte såg in till Malön. Vid 
08-tiden fortfarande disigt men man kunde skymta närmaste fastland. 
Från 09-tiden och fram till eftermiddagen värmde solen tidvis gott 
genom det tunna molntäcket men molntäcket försvann aldrig helt. Vid 
19-tiden började det regna.  
02:00: SO 4 m/s, byvind 8 m/s, +13,7C, vattenståndet -11 cm 
05:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,5C, vattenståndet -7 cm 
08:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,8C, vattenståndet -6 cm 
11:00: SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,2C, vattenståndet -14 cm  
14:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,1C, vattenståndet -16 cm 
17:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,1C, vattenståndet -10 cm 
20:00: NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,3C, vattenståndet -8 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:44 och ner 21:36. 
 
PERSONAL  
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
17 nät 04:30-08:00, 20 nät 08:00-16:30, 24 nät 16:30-18:00.  
21 burar i Kausan 17:00-19:00 samt 16 burar på Playan 16:30-19:30.  
 
OBSERVATIONER 
KÄRRSNÄPPA Minst 100 ex var kvar sedan igår och 9 av dem 
burfångades och ringmärktes. 
SMÅSPOV Idag rastade 2 ex tillsammans på bl.a. Playan. 
KÄRRSÅNGARE 1 ex satt och sjöng i slånbuskaget O om 
Fotogenboden under morgonen och troligen var det denna som kunde 
ringmärkas efter att ha fastnat i ett av våra fångstnät vid 13-tiden. 
SOMMARGYLLING 1 2K-fågel, troligen hona. Den satt i nät 14B 
(fläderbusknätet) redan 04.40 endast 10 minuter efter uppsättningen. 
Efter ringmärkning och fotografering släpptes den i fyrområdet. 
Senare vid 09-tiden sågs den flyga till Strandoxeln förföljd av ett par 
skärpiplärkor, varifrån den strax flög vidare österut. 
ROSENFINK 1 honfärgad fågel nätfångades och ringmärktes vid 05-
tiden. Ny art för Nidingen i år.  
 
RINGMÄRKNING 
155 ex av 17 arter: Skärsnäppa 2, kärrsnäppa 9, rödstjärt 7, 
kärrsångare 1, rörsångare 3, härmsångare 9, ärtsångare 5, törnsångare 
8, trädgårdssångare 11, grönsångare 1, gransångare 6, lövsångare 86, 
grå flugsnappare 2, SOMMARGYLLING 1, törnskata 1, bofink 2 och 



rosenfink 1.  
Denna månad 1643 och hittills i år 3298 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1,5 tim). 
 
BESÖKARE 
3 personer på fågelstationen och de två byggnadsarbetarna från 
Litauen, alltså totalt 5 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
De litauiska byggnadsarbetarna var i full gång med att ta bort lös puts 
inne i fyrarna, men hann även med att riva en tredjedel av väggen på 
utsidan av f.d. redskapsboden. Dessutom hjälpte de oss att klippa 
gräset runt f.d. Tvättstugan. 
Igår såg jag det första blommande exemplaret av den ovanliga 
förgätmigejsläktingen paddfoten, som årligen återkommer på en 
kvadratmeter precis bakom den stora informationsskylten närmast 
Stora bryggan. Idag blommade redan flera exemplar med sina 
intensivt djupblåa blommor. Paddfoten är en av Nidingens mest 
exklusiva växter och lär inte förekomma regelbundet på någon annan 
lokal i Halland.  
Dagens sensation på Nidingen alla kategorier var naturligtvis den 
sommargylling som vi fångade och ringmärkte. Denna art har aldrig 
tidigare setts på Nidingen och första fyndet gjordes således först 
under fågelstationens 34 verksamhetssäsong.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 9 ex Ringm 
      Rödstjärt 7 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Härmsångare 9 ex Ringm 
      Ärtsångare 5 ex Ringm 
      Törnsångare 8 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 11 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Lövsångare 86 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 
      Sommargylling 1 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 18 ex Rast (En flock på 18 ex sträckte mot NO söder om 

ön 13:05.) 
      Vitkindad gås 50 ex str O (Ca 50 ex fördelade på flera 

småflockar drog österut.) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga 
      Sjöorre 15 ex Förbifl. (De flög söderut V om ön 08:20, men kan 

ha varit lokal förflyttning av fåglar som håller till vid Nidingen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar (Ett tredje bo med 3 ägg ruvades 

av -/Me -/Vi på SV-delen av Västudden.) 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Kustsnäppa 2 ad Rast (De var i full sommardräkt, födosökte 

under eftermiddagen på Playan.) 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Ca 100 ex (grovt uppskattat) varav 

2 ringmärktes.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 100 ex Rast (Ca 100 ex (grovt 

uppskattat) varav 9 ringmärktes.) 
      Småspov 2 ex Rast (Idag rastade 2 ex tillsammans på bl.a. 

Playan.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 5 ex Rast (5-10 ex.) 
      Skrattmås 2 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås 80 ex i par Bo, ägg/ungar (Totalt 40 par har bo på de 

gamla fyrarna och på Rissastenens sjömärke. I samtliga bon utom 
ett ligger ruvande fåglar.) 

      Småtärna 1 ex Födosökande (Ett ex har setts fiska bl.a. längs 
sydstranden, men sedan ett par dagar tillbaka har vi inte sett den 
andra fågeln.) 

      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 1 ex Rast (En brevduva kvar sedan igår.) 
      Ladusvala 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Hussvala 15 ex Bobygge (15-20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Rödstjärt 7 ex Rast (1 hane + 6 honor ringmärktes.) 
      Koltrast 1 hona Rast (Den sågs vid 09-tiden födosökande vid 
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Strandoxeln.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Den satt och sjöng i slånbuskaget O om 

Fotogenboden under morgonen och troligen var det denna som 
kunde ringmärkas efter att ha fastnat i ett av våra fångstnät vid 
13-tiden.) 

      Rörsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 9 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 8 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 11 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Grönsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 125 ex Rast (Ca 125 ex varav 86 ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Sommargylling 1 2K Rast (Den satt i nät 14B (fläderbusknätet) 

redan 04:40 efter uppsättning 10 min. tidigare. Efter märkning 
och avbildning släpptes den i fyrområdet. Vid 09-tiden sågs den 
förföljd av skärpiplärkor slå till i Strandoxeln, varifrån den strax 
flög vidare österut.) 

      Törnskata 2 ex Rast (2 ex varav en rastande hane och en hona 
som ringmärktes.) 

      Gråkråka 2 ex i par Lämpl biotop 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Bofink 2 ex Rast (1 hane + 1 hona, båda ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex i par Stationär 
      Rosenfink 1 honfärgad Rast (Den nätfångades och ringmärktes 

vid 05-tiden.) 
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ONSDAG 22 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 22 maj 2013 
 
VÄDER 
En del regn under natten men mestadels uppehåll från gryningen och 
fram till 08:00, dock lätt duggregn tidvis. Efter 08:00 regnade det 
någon timma. Närmaste kusten syntes dåligt vid gryningen, men 
sikten blev allt bättre under dagen, men före 10:00 tidvis sämre då 
regn svepte in över Nidingen. Resten av dagen mulen och blåsig och 
tidvis en del regn.  
02:00: N 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,1C, vattenståndet -12 cm 
05:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,3C, vattenståndet -9 cm 
08:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,5C, vattenståndet -6 cm 
11:00: SO 12 m/s, byvind 14 m/s, +12,9C, vattenståndet -5 cm  
14:00: SO 14 m/s, byvind 17 m/s, +12,8C, vattenståndet -3 cm 
17:00: S 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,3C, vattenståndet +2 cm 
20:00: SO 11 m/s, byvind 15 m/s, +11,8C, vattenståndet +8 cm 
23:00: SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +10,8C, vattenståndet +10 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:42 och ner 21:37. 
 
PERSONAL  
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
17 nät 04:10-07:10, 21 nät 07:10-08:10 och 3 nät 17:00-17:30.  
16 burar på Playan 07:30-12:30 och 20 burar i Kausan 09:00-18:00. 
Boräkning av tretåig mås.  
 
OBSERVATIONER 
VIGG 3 hanar + 1 hona rastade strax utanför stranden på Playan en 
stund mitt på dagen. 
KUSTSNÄPPA 2 adulta fåglar i full sommardräkt födosökte på 
Hamnudden tillsammans med skärsnäppor och kärrsnäppor under sen 
eftermiddag.  
KÄRRSNÄPPA Minst 100 ex var kvar sedan igår och 29 av dem 
burfångades och ringmärktes. 
TRETÅIG MÅS Idag sågs de första kläckta ungarna. Följande antal 
aktiva bon hittades: Östra gamla fyren: 10 med ägg. Västra gamla 
fyren: 10 med ägg, bo 13,5 med 2 pulli och 1 tomt bo. 
Rissasjömärket: Västra sidan 11 bon med ruvande fågel och östra 
sidan 7 med ruvande fågel och 1 tomt bo. I bo 1,5 stod en fågel med 
ljuslogg. 
 
RINGMÄRKNING 
51 ex av 11 arter: Kärrsnäppa 29, drillsnäppa 1, trädpiplärka 2, 



rödstjärt 2, buskskvätta 1, kärrsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 2, lövsångare 10 och svartvit flugsnappare 1.  
Denna månad 1694 och hittills i år 3349 nymärkningar. 
Främmande kontroll: En kärrsnäppa med polsk ring + färgring 
burfångades i Kausan. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Liksom igår 3 personer på fågelstationen och de två 
byggnadsarbetarna från Litauen, alltså totalt 5 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
De två byggnadsarbetarna har idag huvudsakligen jobbat med den 
SO-vända långsidan av f.d. redskapsboden. 
I bristen på nedfall av tättingar idag och att fortfarande kärrsnäppor 
födosöker i Kausan och på Playan, så har vi koncentrerat oss på 
vadarfångst på tångvallarna. Under de senaste 6 dagarna har vi 
lyckats ringmärka 46 kärrsnäppor (bästa dag 27 ex), vilket torde vara 
unikt för Nidingen under vårsträcket. Fortsatt goda fångstmöjligheter 
i Kausan idag bättrade på nämnda summa med ytterligare 29 
ringmärkta kärrsnäppor, alltså en totalsumma under den senaste 
veckan på aktningsvärda 75 exemplar. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 29 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 10 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand 5 ex Stationär (4 hanar + 1 hona.) 
      Vigg 4 ex Rast (3 hanar + 1 hona, rastade en stund utanför 

stranden på Playan.) 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Gott om dunungar, minst 100 ex. 

Inga allvarligare trutattacker noterade ännu.) 
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      Sjöorre 50 ex Stationär (Ca 50 ex låg och dök S om Ostudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Kustsnäppa 2 ad Rast (De var i full sommardräkt, födosökte på 

Hamnudden tillsammans med skärsnäppor och kärrsnäppor under 
sen eftermiddag.) 

      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Ca 100 ex (grovt uppskattat).) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 100 ex Rast (Minst 100 ex varav 29 

ringmärktes. Dessutom gjordes en kontroll av en 2K polsk fågel.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Skrattmås 2 ex Stationär (En adult och 1 2K-fågel.) 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås 82 ex i par Bo, ägg/ungar (Följande antal aktiva bon 

hittades: Östra gamla fyren: 10 med ägg. Västra gamla fyren: 10 
med ägg, bo 13,5 med 2 pulli och 1 tomt bo. Rissasjömärket: 
Västra sidan 11 bon med ruvande fågel och östra sidan 7 med 
ruvande fågel och 1 tomt bo.) 

      Småtärna 1 ex Födosökande 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 1 ex Rast (En brevduva.) 
      Tornseglare 2 ex str S 
      Ladusvala 2 ex Rast 
      Hussvala 15 ex Bobygge (Ca 15 ex.) 
      Trädpiplärka 3 ex Rast (Minst 3 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 5 ex Rast (Ca 5 ex) 
      Sädesärla 10 ex Stationär 
      Rödstjärt 2 hona Rast (Ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 10 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Den höll till på Hamnudden.) 
      Svartvit flugsnappare 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Bofink 1 hona Rast 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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TORSDAG 23 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 23 maj 2013 
 
VÄDER 
En hel del regnskurar under natten och morgonen. Från 06:30-tiden 
växlande molnighet och ganska god sikt. På eftermiddagen lättade 
molnigheten ytterligare och solen strålade från en nästan klarblå 
himmel. På kvällen var det helt molnfritt och sikten mycket god.  
02:00: SV 15 m/s, byvind 20 m/s, +9,0C, vattenståndet +14 cm 
05:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,1C, vattenståndet +18 cm 
08:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +8,8C, vattenståndet +20 cm 
11:00: SSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,5C, vattenståndet +4 cm  
14:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,7C, vattenståndet -8 cm 
17:00: S 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,1C, vattenståndet -12 cm 
20:00: SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +10,5C, vattenståndet -12 cm 
23:00: SO 1 m/s, byvind 2 m/s, +10,0C, vattenståndet -18 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:40 och ner 21:39. 
 
PERSONAL  
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET  
14 nät 07:00-09:30 och 18 nät 09:30-11:00 och 20 nät 11:00-17:30.  
25 burar i Kausan 13:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS En flock på 15 ex med fåglar av rasen bernicla kom 
norrifrån över Ostudden och landade på vattnet ca 1 km S om 
Nidingen 18:55. Efter en stund fortsatte de mot SO. 
SMÅLOM 8 ex 09:21 och 2 ex 09:33, passerade långt ut i V. 
 
RINGMÄRKNING 
31 ex av 6 arter: Rödstjärt 1, rörsångare 1, trädgårdssångare 7, 
lövsångare 19, grå flugsnappare 1 och törnskata 2.  
Denna månad 1725 och hittills i år 3380 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (2,0 tim) samt tömning och städning av gästtoan (0,5 
tim). 
 
BESÖKARE 
Liksom igår 3 personer på fågelstationen och de två 
byggnadsarbetarna från Litauen, men dessutom kom Stefan och 
Annika med en grupp Kungsbacka kommuns kultur- och 
fritidsförvaltning. Alltså totalt 15 personer på ön idag. 



 
ÖVRIGT 
Idag fick undertecknad äntligen till det och potatisen sattes i det större 
av fågelstationens två potatisland i trädgårdsfållan. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 7 ex Ringm 
      Lövsångare 19 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Törnskata 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 11 ex Str NO 
      Prutgås, rasen bernicla 15 ex Rast (En flock kom norrifrån över 

Ostudden och landade på vattnet ca 1 km S om Nidingen 18:55. 
De lyfte strax därefter och fortsatte mot SO.) 

      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Lämpl biotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Fortfarande mycket dunungar, 

säkerligen mer än 100.) 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Ca 100 ex i en födosökande flock S om 

Ostudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 10 ex str S (8 ex 09:21 och 2 ex 09:33, passerade långt ut 

i V.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Ca 50 ex.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 50 ex Rast (Ca 50 ex.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 5 ex Rast (4 ex på Svacken och 1 ex i Kausan.) 
      Skrattmås 4 ex Stationär (3ad + 1 2K.) 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 1 ex Födosökande 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 7 ex Rast (Minst 7 ex, stod efter solnedgången på 
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stenar längst ut på Västudden.) 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 1 ex Rast (En brevduva.) 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. (Den flög runt i fyrområdet på kvällen.) 
      Ladusvala 2 ex Rast 
      Hussvala 20 ex Bobygge (Minst 20 ex.) 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (Den satt en stund i Grindoxeln.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Rödstjärt 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Den hördes sjunga i ett lågt slånbuskage 

N om nätgrupp 5.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 7 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 ex Rast (Den hördes sjunga i slånbuskagen vid 

Fotogenboden.) 
      Lövsångare 19 ex Rast (Ca 25 ex varav 19 ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Törnskata 3 ex Rast (1 hane och 2 honor, varav de sistnämnda 

ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar (Starparet hade idag 5 ungar i 

holken på Kruthuset.) 
      Hämpling 2 ex i par Stationär (Minst 1 par håller till på ön.) 
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FREDAG 24 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson, Per Arne Lindgren, 
Stina Andreasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 24 maj 2013 
 
VÄDER 
I gryningen och framåt molnfritt sånär som på en del höga cirrusmoln 
och mycket god sikt. Enstaka moln passerade under dagen. Vinden 
tilltog frampå dagen men avtog åter på kvällen. 
02:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,7C, vattenstånd -21 cm 
05:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,1C, vattenstånd -19 cm 
08:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,7C, vattenstånd -14 cm 
11:00: NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +12,3C, vattenstånd -9 cm  
14:00: NV 10 m/s, byvind 12m/s, +12,5C, vattenstånd -6 cm 
17:00: NV 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,2C, vattenstånd -2 cm 
20:00: N 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,5C, vattenstånd +1 cm 
23:00: N 4 m/s, byvind 9 m/s, +12,9C, vattenstånd +1 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:39 och ner 21:41. 
 
PERSONAL  
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger fram till 09-
tiden, då de avlöstes av Dennis Kraft och Eva Mattsson. Tommy Järås 
skötte personalbytet med vår båt och Stefan Olsson var med på resan. 
Av gående personal lämnade kl 11:00 
 
VERKSAMHET  
17 nät 04:00-04:45 och 22 nät 04:45-13:10.  
25 burar i Kausan 13:45-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 3 subad/ad sträckte norrut över Klockfotsrevet på 
ganska hög höjd vid 06-tiden. 
JAKTFALK Den 2K-fågel med luckor i vingarna, som tidigare i maj 
gästat Nidingen anlände 04:10. Den uppmärksammades på kraftigt 
uppflog av måsar och trutar och hittades sittande vid kabelmärket NO 
om SMHI:s väderstation utan att den lyckats slå något byte. Den 
lämnade ön 04:22 och flög i riktning mot Mönster. 
PILGRIMSFALK 1 ex av obestämd ålder flög in över ön från öster 
och försvann mot Kausan 07:20. 
KÄRRSNÄPPA en flock om cirka 1 000 ex höll till runt ön under 
dagen. Det är bland det mesta som någonsin setts av arten på 
Nidingen. 
MYRSPOV, en utfärgad fågel rastade i Kausan på em. 
SMÅSPOV 1 ex kom flygande från SV och landade på Playan 06:20. 
På kvällen var där tre fåglar. 
HORNUGGLA Den upptäcktes sitta på en grindstolpe vid 



Grindoxeln 05:00 men flög strax in i oxeln. När Uno närmade sig 
oxeln flög den in i nätet och kunde fångas och därefter ringmärkas. 
När den släpptes tog den höjd och drog västerut mobbad av öns två 
kråkor och ett par fiskmåsar.  
 
RINGMÄRKNING 
67 ex av 10 arter: Kärrsnäppa 23, hornuggla 1, rörsångare 1, 
trädgårdssångare 1, grönsångare 1, lövsångare 35, svartvit 
flugsnappare 1, bergfink 2, gråsiska 1 och rosenfink 1.  
Totalt denna månad 1 792 och hittills i år 3 447 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Avgående och pågående personal med transportörer blev sju personer 
på fågelstationen. De två byggnadsarbetarna från Litauen är kvar. 
Dessutom kom Bosse Bengtsson ut och turistade en stund och på 
kvällen anlände Stefan och Annika med fyra gäster varav en var 
Stefans mor som själv stannar till i morgon. Totalt 16 personer på ön 
idag. 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Uno Unger och Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 23 ex Ringm 
      Hornuggla 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 35 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Grågås 7 ex Rast (7 ex låg utanför Playan men lyfte och drog mot 

NO 04:07. Fyra ex vid Havrastenen på kvällen.) 
      Vitkindad gås 3 ex Förbifl. (Först 1 ex sedan 1 par flög en sväng 

över ön tidigt under morgonen.) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar (Boet på Svacken innehöll 

fortfarande 5 ägg.) 
      Gravand 4 ex Lämpl biotop (Minst) 
      Gräsand 5 ex Stationär (Tre hanar och ett par.) 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Fortfarande mycket dunungar, 
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säkerligen mer än 100.) 
      Sjöorre 1 hane Rast (Låg vid SO-udden) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 3 3K+ Str N (De passerade norrut över Klockfotsrevet 

på ganska hög höjd vid 06-tiden.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Jaktfalk 1 ex Födosökande (Den 2K-fågel, som tidigare i maj 

gästat Nidingen anlände 04:10. Den uppmärksammades på 
kraftigt uppflog av måsar och trutar och hittades sittande vid 
kabelmärket utan att den lyckats slå något byte. Den lämnade ön 
04:22 i riktning mot Mönster.) 

      Pilgrimsfalk 1 ex (1 ex av obestämd ålder flög in över ön från 
öster och försvann mot Kausan 07:20.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Minst 50 ex, stod bl.a. på 

Västudden.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 1000 ex Rast (Minst, rastade på 

Klockfotsrevet och Västudden vid 06-tiden och höll senare till i 
Kausa-området..) 

      Myrspov 1 ex Rast (En utfärgad fågel rastade i Kusan på em.) 
      Småspov 3 ex Rast (En kom flygande från SV och landade på 

Playan 06:20. Förmodligen samma fågel kvar på em. På kvällen 
tre fåglar på Playan.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär (Minst fem på em.) 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 1 ex Födosökande 
      Silvertärna - ex Lämpl biotop 
      Fisktärna - ex Lämpl biotop 
      Kentsk tärna 2 ex Rast (Minst 2 ex.) 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tamduva 2 ex Rast (Brevduvor.) 
      Ringduva 1 ex Rast (Den satt på fyrmästarhusets tak vid 06-tiden 

och lät höra några spelstrofer.) 
      Hornuggla 1 ex Rast (Den upptäcktes sitta på en grindstolpe vid 

Grindoxeln 05:00. När Uno närmade sig oxeln flög den in i nät 
1A. Vid släppet efter ringmärkningen tog den höjd och drog 
västerut mobbad av öns två kråkor och ett par fiskmåsar.) 

      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Ladusvala 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Hussvala 20 ex Bobygge (Minst 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Lämpl biotop 
      Gulärla 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
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      Stenskvätta 1 honfärgad Rast (Sågs på Playan.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Den satt och sjöng i Strandoxeln.) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Grönsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Sjöng från stora slånbuskaget.) 
      Lövsångare 100 ex Rast (Ca 100 ex varav 35 ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär (Båda mobbade en hornuggla som tog 

höjd och försvann västerut.) 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex i par Stationär (Minst 1 par håller till på ön.) 
      Gråsiska 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rosenfink 1 ex Rast (Ringmärktes) 
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LÖRDAG 25 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 25 maj 2013 
 
VÄDER 
På morgonen regnbådande moln i väst men av dessa blev det inget. 
Istället uppklarnande och soligt med god sikt. Svaga N-vindar på 
morgonen, lite friskare på dagen och åter svagare på kvällen. 
02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +12,8C, vattenstånd -7 cm 
05:00: N 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,0C, vattenstånd -8 cm 
08:00: N 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,2C, vattenstånd -5 cm 
11:00: NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,9C, vattenstånd -9 cm  
14:00: NO 7 m/s, byvind 10m/s, +17,1C, vattenstånd -15 cm 
17:00: NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +17,7C, vattenstånd -16 cm 
20:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,0C, vattenstånd -12 cm 
23:00: N 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,8C, vattenstånd -10 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:37 och ner 21:43. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. 
 
VERKSAMHET 
13 nät 04:05-05:00 och 19 nät 05:00-11:15. 
25 burar i Kausan 05:30-22:30. 
Guidat lite besökande. 
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS två bernicla rastade under större delen av dagen vid 
Hamnudden. 
SNATTERAND ett par låg vid SO-udden under dagen. 
RÖRHÖNA en upptäcktes i Kausan på morgonen och sågs där vid 
ytterligare ett tillfälle. Detta är blott sjunde fyndet på Nidingen. 
Samtliga är vårfynd och detta är det senaste. 
KUSTPIPARE tolv fåglar stog ute på Klockfotsrevet på förmiddagen. 
KÄRRSNÄPPA fortsatt många på ön men lite svårräknade. Av 103 
infångade fåglar var 99 omärkta och en märkt med norsk ring. Enbart 
tre var återfångster av tidigare under dagen märkta fåglar. Detta ger 
en bild av mängden fåglar som varit i omlopp. 
SMÅSPOV två rastande. 
 
RINGMÄRKNING 
122 ex av 6 arter: Kärrsnäppa 99, härmsångare 1, ärtsångare 3, 
törnsångare 1, lövsångare 16 och grå flugsnappare 2. 
Totalt denna månad 1 914 och hittills i år 3 569 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Guidat några besökande. 
 
BESÖKARE 
Stationens persona 2. Fastighetsverkets båda byggnadsarbetare är 
kvar. Stefans mor, som var kvar sedan i går, hämtades av Stefan som 
med ytterligare en rib-båt hade med sig 20 födelsedagsfirare varav de 
flesta stannar till i morgon. Rörmockaren Per Bengtsson var också 
med och fixade med vattenanläggningen. Dessutom tre båtar med 13 
besökande. Totalt 41 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 99 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 3 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 16 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Prutgås 2 ex Rast (Kom från ost och låg sedan vid Hamnudden.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 4 ex Lämpl biotop (Minst) 
      Snatterand 2 ex i par Rast (Låg vid SO-udden på fm.) 
      Gräsand 5 ex Stationär (Tre hanar och ett par.) 
      Ejder - ex Pulli/nyligen flygga (Fortfarande mycket dunungar, 

säkerligen mer än 100.) 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Minst 100 S om Nidingen i ett par 

flockar.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Rörhöna 1 ex (En individ upptäcktes i kausan där den höll till 

större delen av dagen.) 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Kustpipare 12 ex Rast (Stod på klockfotsrevet på morgonen.) 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Minst 50 ex, stod bl.a. på 

Västudden.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 500 ex Rast (Minst, växlar mellan 

Klockfotsrevet och Kausan. 99 ex ringmärktes och en 2K-fågelmed 
norsk ring kontrollerades.) 

      Småspov 2 ex Rast (Rastade i Kausan.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast (I Kausan.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
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      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 1 ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Rast (Minst 2 ex.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 2 ex Rast (Minst 2ex.) 
      Hussvala 20 ex Stationär (Minst 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Ärtsångare 3 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Gransångare 1 ex Rast (En tidigare ringmärkt kontrollerades.) 
      Lövsångare 25 ex Rast (Cirka varav 16 ex nymärktes och två 

tidigare ringmärkta kontrollerades.) 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär 
      Hämpling 2 ex i par Stationär (Minst 1 par håller till på ön.) 
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SÖNDAG 26 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 26 maj 2013 
 
VÄDER 
På morgonen klart och måttliga nordliga vindar. Vinden ökade på fm 
och nådde kuling i byarna under dagen. På em kom också en del moln 
men sikten var fortsatt god. Mulnande på kvällen och lite regnstänk. 
02:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,2C, vattenstånd -12 cm 
05:00: N 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,9C, vattenstånd -11 cm 
08:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,3C, vattenstånd -8 cm 
11:00: NO 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,7C, vattenstånd -8 cm  
14:00: NO 10 m/s, byvind 15m/s, +19,1C, vattenstånd -12 cm 
17:00: NO 8 m/s, byvind 12 m/s, +18,5C, vattenstånd -14 cm 
20:00: NO 15 m/s, byvind 18 m/s, +16,2C, vattenstånd -12 cm 
23:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,0C, vattenstånd -9 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:36 och ner 21:44. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 04:10-05:15, 16 nät 05:15-10:00 och 18 nät 10:00-13:15. 
25 burar i Kausan 06:00-20:30. 
Guidat lite besökande. 
 
OBSERVATIONER 
KÄRRSNÄPPA cirka 300. Fortsatt många på ön men lite 
svårräknade, 24 ringmärktes men inga kontroller gjordes. 
RÖDHAKE en sen fågel fångades och ringmärktes. 
KÄRRSÅNGARE en fågel sjöng vid maskinhuset. Den blev också 
ringmärkt. 
ROSENFINK en outfärgad hane sjöng på morgonen. Den blev senare 
ringmärkt liksom ytterligare en honfärgad fågel. 
 
RINGMÄRKNING 
87 ex av 13 arter: Kärrsnäppa 24, rödhake 1, rödstjärt 4, kärrsångare 
1, härmsångare 9, ärtsångare 3, törnsångare 2, trädgårdssångare 22, 
svarthätta 3, lövsångare 12, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 
2 och rosenfink 2. 
Totalt denna månad 2001 och hittills i år 3656 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat några besökande. 
Trimmat gräset runt fyra byggnader, 1 tim. 
 



BESÖKARE 
Stationens personal 2. Fastighetsverkets båda byggnadsarbetare är 
kvar. 16 övernattande gäster hämtades av Stefan och ytterligare en 
båtförare. Dessutom en båt med 2 besökande. Totalt 24 personer på 
ön idag. 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 24 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 4 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 9 ex Ringm 
      Ärtsångare 3 ex Ringm 
      Törnsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 22 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Lövsångare 12 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 3 ex Ringm 
      Rosenfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 4 ex Lämpl biotop (Minst) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Minst 100 S om Nidingen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Minst 50 ex, stod bl.a. på 

Västudden.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 300 ex Rast (Minst, 24 ex 

ringmärktes.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 1 ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
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      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär (Minst 2 ex.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 20 ex Stationär (Minst 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 5 ex Rast (Cirka fem ex.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmäektes.) 
      Rödstjärt 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (En sjungande fågel blev senare 

rimgmärkt.Ringmärktes.) 
      Härmsångare 10 ex Rast (Nio ringmärktes,) 
      Ärtsångare 3 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Törnsångare 2 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Trädgårdssångare 22 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Svarthätta 3 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Lövsångare 12 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Svartvit flugsnappare 3 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär 
      Rosenfink 2 ex Rast (En outfärgad hane som sjöng ringmärktes 

liksom ytterligare en individ.) 
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MÅNDAG 27 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 27 maj 2013 
 
VÄDER 
Under natten har det regnat något. På morgonen helmulet och friska 
SO-vindar. Uppklarnande på fm med sol och vackert väder samtidigt 
som vinden mojnade något. På dagen blev det sedan nästan lugnt och 
vinden vred från SO till NV och på kvällen vidare till O. Mot kvällen 
åter mulnande. 
02:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,0C, vattenstånd -10 cm 
05:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,5C, vattenstånd -10 cm 
08:00: SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,9C, vattenstånd -8 cm 
11:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,9C, vattenstånd -6 cm  
14:00: NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,8C, vattenstånd -10 cm 
17:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,0C, vattenstånd -14 cm 
20:00: N 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,0C, vattenstånd -14 cm 
23:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,6C, vattenstånd -12 cm 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:34 och ner 21:46. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. 
 
VERKSAMHET 
10 nät 04:10-05:30, 13 nät 05:30-11:00 och 20 nät 11:00-15:00. 
25 burar i Kausan 05:45-20:30. 
Registrerat en del märkning i Fagel2. Ringstorlek 6 och större är 
klara. 
Guidat lite besökande. 
 
OBSERVATIONER 
KANADAGÅS vid Ostudden sågs ett par med två små dunungar. 
Medan Eva tittade på de små togs den ena av en havstrut. 
GRAVAND ett par sågs under dagen med tio dunungar i Kausan. 
GRÄSAND på em dök ett par med åtta dunungar upp i Kausan. 
TOPPSKARV en individ sågs på Ostudden i sällskap med några 
storskarvar. 
KÄRRSNÄPPA cirka 200. Antalet minskar men fortfarande många 
kvar. 20 fåglar nymärktes och en tidigare märkt kontrollerades. 
Bristen på kontroller väcker misstanken att det är ett rejält utbyte av 
fåglar. Några sågs idag ta höjd och lämna ön. 
NATTSKÄRRA en fågel sågs vid stora bryggan. Den drog iväg 
bakom fyrmästarebostaden och försvann men den hittades strax 
efteråt i nät 5 och blev då årets fjärde märkta. Ett anmärkningsvärt 
antal då endast sju ex har ringmärkts under alla föregående år. 
GRÄSHOPPSÅNGARE en fågel fångades och blev årets andra i 



ringmärkningen. 
ROSENFINK en individ sjöng på morgonen 
 
RINGMÄRKNING 
55 ex av 13 arter: Kärrsnäppa 20, nattskärra 1, hussvala 1 (årets 
första), rödstjärt 3, gräshoppsångare 1, rörsångare 2, härmsångare 3, 
ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, 
lövsångare 17 och svartvit flugsnappare 1. 
Totalt denna månad 2056 och hittills i år 3711 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat några besökande. 
 
BESÖKARE 
Stationens personal 2. Fastighetsverkets båda byggnadsarbetare är 
kvar. Dessutom kom Ante Axelsson från Bua ut med diverse material 
till byggarna. Då var också konsulten Kent Andersson med och två 
man från huvudentreprenören samt en av byggarbetarnas hustru. 
Stefan kom ut med sju elever och fyra handledare från en specialskola 
för ett dagsbesök. Slutligen kom äntligen Gunnar Börjesson ut och 
planterade potatis. Totalt 22 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Stor ungkläckningsdag idag. Gravand, gräsand och kanadagås har 
idag setts med dunungar och de tretåiga måsarna har börjat kläcka. 
Dessa små liv är helt bedårande! 
Byggnadsarbetarna fick idag ut bruk och har börjat lägga på ny puts i 
Västra gamla fyren. På förrådet är ytterväggarna nu brädsatta sånär 
som på vårt hörn. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 20 ex Ringm 
      Nattskärra 1 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Gräshoppsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Härmsångare 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 17 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
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      Grågås 2 ex Förbifl. 
      Kanadagås - ex Stationär (På Ostudden sågs ett par med två 

ungar. En av dessa togs av en havstrut.) 
      Gravand 16 ex Lämpl biotop (Ett par sågs i Kausan med tio 

ungar. Ytterligare minst fyra ad fåglar finns på ön.) 
      Gräsand - ex Stationär (Ett par sågs i Kausan med åtta ungar.) 
      Ejder - ex Stationär (Fortfarande många dunungar.) 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Minst 100 S om Nidingen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast (Sågs på Ostudden tillsammans med 

storskarvar.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Minst 50 ex, stod bl.a. på 

Västudden.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 200 ex Rast (Minst, 20 ex ringmärktes. 

Har minskat och småflockar har noterats ta höjd och dra iväg.) 
      Småspov 1 ex Rast (Ett ex sågs vid ett par tillfällen. Troligen 

samma.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Rast (Sågs vid flera tillfällen med som mest tre 

exemplar.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (De första ungarna är nu kläckta på 

östra fyren.) 
      Småtärna 1 ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Nattskärra 1 ex Rast 
      Ladusvala 1 ex Rast 
      Hussvala 20 ex Stationär (Minst 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gräshoppsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Ärtsångare 3 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Törnsångare 2 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Svarthätta 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Lövsångare 17 ex Rast (Ringmärktes,) 
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      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 3 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär (Samt en kull ungar i holken - ej 

räknade.) 
      Hämpling - ex Stationär 
      Rosenfink 1 ex Rast (En fågel sjäng under morgonen.) 
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TISDAG 28 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 28 maj 2013 
 
VÄDER 
Vindar från ostsektorn hela dagen som varierade i styrka och tillfälligt 
kuling i byarna. Mest mulet men en del solvärme mitt på dagen. Lite 
småregn på morgonen och på em häftiga åskväder som gav 9 mm 
regn. 
02:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,0C, vattenstånd -14 cm 
05:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,0C, vattenstånd -17 cm 
08:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,2C, vattenstånd -14 cm 
11:00: NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,0C, vattenstånd -7 cm  
14:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,4C, vattenstånd -5 cm 
17:00: NO 6 m/s, byvind 11 m/s, +17,3C, vattenstånd -6 cm 
20:00: SO 9 m/s, byvind 14 m/s, +14,7C, vattenstånd -6 cm 
23:00: O 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,5C, vattenstånd -4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:33 och ner 21:48. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. 
 
VERKSAMHET 
10 nät 04:00-05:45, 12 nät 05:45-0615, 16 nät 06:15-0705 och 12 nät 
09:15-15:00. 
25 burar i Kausan 06:00-20:00. 
Registrerat ytterligare lite märkning i Fagel2. Ringstorlek 5 och större 
är klara. 
 
OBSERVATIONER 
JAKTFALK Ungfågeln som regelbundet bevistat Nidingen under 
våren dök idag upp igen. Ett stort uppflog på västra delen av ön drog 
uppmärksamheten till sig och strax upptäcktes falken innanför västra 
rännan med en nyslagen tobisgrissla. Den flyttade sig några meter 
men kunde sedan beskådas på ca 30 meters hål när den under 20 
minuter satte i sig grisslan, oberörd av måsars och tärnors dykningar. 
När maten var slut flög den tungt likt en skadskjuten fasanhöna 
österut över ön och försvann ur sikte. 
KÄRRSNÄPPA Lite fler idag, uppskattningsvis minst 300. 46 fåglar 
nymärktes och därtill kontrollerades en fågel med norsk ring och en 
med brittisk. Enbart en egen kontroll av en fågel märkt 25/5 gjordes. 
TOBISGRISSLA Den fågel som idag blev jaktfalksfrukost var märkt 
som gammal fågel, 3K+, i en boholk år 2007. 
ROSENFINK en sjungande fågel ringmärktes och en tidigare 
ringmärkt kontrollerades. 



 
RINGMÄRKNING 
95 ex av 15 arter: Kärrsnäppa 46, ladusvala 2, rödhake 1, rödstjärt 3, 
rörsångare 3, härmsångare 2, ärtsångare 2, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 6, svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 21, grå 
flugsnappare 3, svartvit flugsnappare 2 och rosenfink 1. 
Totalt denna månad 2 151 och hittills i år 3 806 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stationens personal 2. Fastighetsverkets båda byggnadsarbetare är 
kvar Totalt 4 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
När Stefan var ute igår kopplade han om vattnet så att vi nu får vatten 
från avsaltningsanläggningen. Dessutom justerade han sin 
väderstation och idag har denna börjat leverera data till nätet igen.  
Eftermiddagens åskväder var fascinerande Blixt och dunder och 
häftiga skurar. Trots vädret blev det en hygglig fångstdag med fortsatt 
tillströmning av kärrsnäppor 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 46 ex Ringm 
      Ladusvala 2 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 6 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 21 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 3 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Grågås 4 ex Förbifl. (Mot ost.) 
      Kanadagås - ex Stationär (Paret på ostudden sågs idag utan 

ungar.) 
      Gravand - ex Stationär (Paret med ungar har inte setts idag. 

Förhoppningsvis har de tagit sig iland.) 
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      Gräsand - ex Stationär (Paret med ungar i Kausan har tappat en 
unge, idag sågs sju.) 

      Ejder - ex Stationär (Fortfarande många dunungar.) 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Minst 100 S om Nidingen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Jaktfalk 1 2K Födosökande (Efter ett stort uppflog upptäcktes 

falken innanför västra rännan med en nyslagen tobisgrissla. Den 
sågs sedan i 20 minuter när den satte i sig grisslan. När maten var 
slut flög den tungt österut över ön och försvann ur sikte.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Minst 50 ex, håller mest till runt 

Kausan.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 300 ex Rast (Minst, 46 ex ringmärktes. 

Dessutom kontrollerades en engelskmärkt och en norskmärkt 
fågel.) 

      Småspov 2 ex Rast (Två ex flög västerut längs Playan.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast (En fågel sågs idag i Kausan.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 1 ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (En gammal fågel togs idag av 

jaktfalken. Den var märkt som vuxen (3K+) i en boholk 2007.) 
      Ladusvala 5 ex Rast (Cirka, två ex ringmärktes.) 
      Hussvala 20 ex Stationär (Minst 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rödstjärt 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 2 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Ärtsångare 2 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Trädgårdssångare 6 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Svarthätta 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Lövsångare 21 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Grå flugsnappare 3 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Törnskata 1 honfärgad Rast (Satt en stund i Strandoxeln och 
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fångade insekter.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär 
      Hämpling 1 ex Stationär 
      Rosenfink 2 ex Rast (En sjungande fågel ringmärktes och en 

tidigare märkt kontrollerades.) 
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ONSDAG 29 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 29 maj 2013 
 
VÄDER 
Under natten kom ytterligare en mm regn men därefter uppehåll. 
Morgonen var rätt mulen med svaga ostliga vindar men sedan blev 
det mer växlande väder vad gäller såväl moln som vind. Mot kvällen 
mojnade det ordentligt. 
02:00: O 3 m/s, byvind 6 m/s, +14,0C, vattenstånd -6 cm 
05:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,0C, vattenstånd -19 cm 
08:00: N 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,5C, vattenstånd -17 cm 
11:00: NO 7 m/s, byvind 11 m/s, +15,8C, vattenstånd -12 cm 
14:00: O 7 m/s, byvind 11 m/s, +17,4C, vattenstånd -7 cm 
17:00: S 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,5C, vattenstånd -5 cm 
20:00: SV 2 m/s, byvind 15 m/s, +15,1C, vattenstånd -4 cm 
23:00: N 4 m/s, byvind 4 m/s, +14,2C, vattenstånd -2 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:32 och ner 21:49. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 04:05-13:05 och 11 nät 13:05-13:40. 
25 burar i Kausan 05:30-22:30 och 16 burar på Playan 11:45-17:15. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV En fågel stog på Klockfotsrevet tillsammans med ett 
antal storskarvar. 
JAKTFALK Vår välbekanta 2K-fågel besökte ön även idag. Den sågs 
en kort stund då den drog västerut över ön. 
SPOVSNÄPPA Trots de stora mängderna kärrsnäppor som rastat på 
ön under den senaste tiden var det först idag det dök upp en annan 
sträckande calidris-vadare. Det var årets första spovsnäppa som 
noterades bland kärrsnäpporna på Playan. 
KÄRRSNÄPPA Mycket fler idag uppskattningsvis minst 1 000 ex. 
170 fångades och ringmärktes men bara fem av dessa återfångades 
under dagen och lika många av de som märktes under gårdagen. 
Dessutom fångades en snäppa med norsk ring. Därmed har sex fåglar 
med främmande ringar kontrollerats sedan den 19/5. 
NATTSKÄRRA en fågel sågs jaga i fyrområdet på kvällen. 
KÄRRSÅNGARE En ringmärktes. 
TÖRNSKATA En rastande hane blev också ringmärkt. 
ROSENFINK Även idag fångades och ringmärktes en individ. Sex 
märkta under året är en bra summa för denna art. 



 
RINGMÄRKNING 
233 ex av 17 arter: Skärsnäppa 1, kärrsnäppa 170, ladusvala 1, 
rödhake 1, rödstjärt 7, stenskvätta 1 kärrsångare 1, rörsångare 5, 
härmsångare 7, törnsångare 5, trädgårdssångare 12, gransångare 1, 
lövsångare 15, grå flugsnappare 2, svartvit flugsnappare 2, törnskata 1 
och rosenfink 1. 
Totalt denna månad 2 384 och hittills i år 4 039 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stationens personal 2. Fastighetsverkets båda byggnadsarbetare är 
kvar Totalt 4 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Det blev en lång dag med alla kärrsnäppor med eftersläppande 
rapportering som följd. Att under den vindstilla kvällen gå och lyss 
till den tusenhövdade snäppkörens ringningar var dock helt 
fantastiskt. Det var en närmast sakral känsla och verkligen en 
fågelupplevelse utöver det vanliga Nidingen när den är som bäst. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 170 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 7 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 5 ex Ringm 
      Härmsångare 7 ex Ringm 
      Törnsångare 5 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 12 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 15 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Grågås 7 ex Förbifl. 
      Vitkindad gås 4 ex Förbifl. 
      Kanadagås - ex Stationär 
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      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Minst 100 S om Nidingen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast (Stog tillsammans med storskarvar på 

Klockfotsrevet.) 
      Jaktfalk 1 2K Födosökande (Sågs en kort stund flyga västerut 

över ön.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Spovsnäppa 1 ex Rast (En fågel rastade bland kärrsnäpporna på 

Playan.) 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Kanske fortfarande cirka 50 kvar. 

De försvinner bland alla kärrsnäppor.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 1000 ex Rast (Uppskattningsvis 1 000 

rastande. 170 ex har ringmäkts. Samtidigt har det bara 
kontrollerats fem av gårdagen märkta fåglar och lika många av 
dagens märkningar. Dessutom har en snäppa med norska ring 
kontrollerats.) 

      Småspov 2 ex Rast (Två ex flög västerut längs Playan.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast (En fågel sågs idag i Kausan.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Nattskärra 1 ex Rast 
      Tornseglare 1 ex Födosökande 
      Ladusvala 5 ex Rast (Cirka, en ringmärktes.) 
      Hussvala 20 ex Stationär (Minst 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär (Ringmärktes) 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rödstjärt 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 2 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Trädgårdssångare 6 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Lövsångare 21 ex Rast (Ringmärktes,) 
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      Grå flugsnappare 3 ex Rast (Ringmärktes,) 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Törnskata 1 hane Rast (Ringmärktes) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär 
      Hämpling - ex Stationär 
      Rosenfink 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
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TORSDAG 30 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 30 maj 2013 
 
VÄDER 
Måttliga vindar på morgonen och dagen som friskade i först på sena 
eftermiddagen. Mestadels klart och soligt men några molnbankar 
passerade. På kvällen åter mojnande. 
02:00: ONO 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,4C, vattenstånd -7 cm 
05:00: ONO 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,2C, vattenstånd -17 cm 
08:00: ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,8C, vattenstånd -18 cm 
11:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,8C, vattenstånd -15 cm 
14:00: NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,6C, vattenstånd -10 cm 
17:00: NNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +17,4C, vattenstånd -9 cm 
20:00: NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,5C, vattenstånd -14 cm 
23:00: N 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,1C, vattenstånd -13 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:30 och ner 21:51. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 04:15-05:30, 15 nät 05:30-06:45 och 19 nät 06:45-12:45. 
25 burar i Kausan 04:30-21:40. 
 
OBSERVATIONER 
EJDER En hälsing med uppriven hals stod på en sten längts ut på 
Västudden. Vi misstänker sälattack. 
JAKTFALK Den unga fågeln besökte ön även idag. Den sågs flyga 
västerut över ön och fortsatte sedan på lite höjd i samma västliga 
riktning ut över havet! 
STÖRRE STRANDPIPARE En pullus sågs idag vid stora bryggan. 
SKÄRSNÄPPA Minskande antal men fortfarande finns några tiotal 
kvar. 
KÄRRSNÄPPA Cirka 300 idag. 39 av dessa ringmärktes. Det är 
uppenbarligen hög omsättning på snäpporna. 
KENTSK TÄRNA Tidigare har bara en eller två noterats varje dag 
men denna kväll sågs sex samtidigt sitta ute på Västudden. 
SMÅTÄRNA Den ensamma fågel som setts under en tid har nu lyst 
med sin frånvaro i tre dagar. 
RINGDUVA En fågel rastade en stund på dagen. 
SÄVSÅNGARE En fångades och ringmärktes. 
KÄRRSÅNGARE Två ringmärkta idag. 
 
RINGMÄRKNING 



89 ex av 15 arter: Större strandpipare 1, kärrsnäppa 39, roskarl 1, 
ladusvala 1, sädesärla 1, rödhake 1, rödstjärt 1, sävsångare 1, 
kärrsångare 2, rörsångare 3, ärtsångare 2, törnsångare 2, 
trädgårdssångare 8, svarthätta 1 och lövsångare 25. 
Totalt denna månad 2 473 och hittills i år 4 128 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 2,5 tim. 
 
BESÖKARE 
Stationens personal 2. Fastighetsverkets båda byggnadsarbetare är 
kvar Totalt 4 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Här skulle vi ha tagit upp något men det har tappats bort nu. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 39 ex Ringm 
      Roskarl 1 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Sävsångare 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 2 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 8 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 25 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär (I dag har hona setts med fem ungar, två 

ytterligare frånfallna.) 
      Ejder - ex Stationär (En hälsin med uppriven hals stod på en sten 

längts ut på Västudden. Vi misstänker sälattack.) 
      Sjöorre 100 ex Stationär (Cirka, S om Nidingen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Jaktfalk 1 2K Födosökande (Sågs flyga västerut över ön och 

fortsatte sedan på lite höjd i samma riktning ut över havet!) 
      Strandskata - ex Stationär 
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      Större strandpipare - ex Stationär (En pullus sedd idag S stora 
bryggan.) 

      Skärsnäppa - ex Stationär (Minskande antal men fortfarande 
några tiotal. De håller mest till runt Kausan.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 300 ex Rast (Minst, 18 ex 
ringmärktes.) 

      Småspov 2 ex Rast (På Hamnudden.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 6 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Tornseglare 1 ex Rast 
      Ladusvala 5 ex Rast (Cirka, ett ex ringmärktes.) 
      Hussvala 20 ex Stationär (Minst 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rödstjärt 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 8 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Rast (En tidigare ringmärkt kontrollerades.) 
      Lövsångare 25 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär 
      Hämpling - ex Stationär 
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FREDAG 31 Maj 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 31 maj 2013 
 
VÄDER 
Hög luftfuktighet och kraftig dagg på morgonen men inget regn. 
Huvudsakligen klart men dis in mot land som lättade fram på dagen. 
Mestadels svaga vindar som varierade mellan NV och NO. På em 
kom en molnbank och drog över med några regnstänk i följe. På det 
stora hela en vacker sommardag med sol, värme och stilla hav. 
02:00: NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,8C, vattenstånd -10 cm 
05:00: NNV 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,8C, vattenstånd -12 cm 
08:00: NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +16,4C, vattenstånd -19 cm 
11:00: ONO 3 m/s, byvind 6 m/s, +20,2C, vattenstånd -19 cm 
14:00: NNO 2 m/s, byvind 4 m/s, +24,1C, vattenstånd -12 cm 
17:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +19,3C, vattenstånd -12 cm 
20:00: NV 1 m/s, byvind 3 m/s, +18,7C, vattenstånd -17 cm 
23:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,3C, vattenstånd -16 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:29 och ner 21:52. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 04:00-07:30 och 16 nät 07:30-14:30. 
25 burar i Kausan 04:30-18:00. 
Guidat besökare. 
 
OBSERVATIONER 
SKÄRSNÄPPA Bara något tiotal sedda idag. 
KÄRRSNÄPPA Minst 200 varav 18 ringmärktes. 
TURKDUVA En fågel upptäcktes på fyrvaktarbostädernas taknock. 
Den försvann sedan österut, eskorterad av irriterade piplärkor. 
NATTSKÄRRA En fågel sågs av två besökande fågelskådare en bit 
öster om byn. 
SVART RÖDSTJÄRT En fågel fångades och ringmärktes. Det var 
årets tredje observation och den andra ringmärkta. 
TALTRAST En individ gästade oss idag. 
KÄRRSÅNGARE Fem ringmärkta idag, En hög siffra för denna art. 
MINDRE FLUGSNAPPARE Två exemplar fångades redan i första 
nätrundan. Endast fem gånger tidigare har vi ringmärkt mer än en 
individ av denna art. 
 
RINGMÄRKNING 
127 ex av 17 arter: Skärsnäppa 1, kärrsnäppa 18, ladusvala 3, 



hussvala 1, rödhake 1, svart rödstjärt 1, rödstjärt 4, kärrsångare 5, 
rörsångare 13, härmsångare6, ärtsångare 3, törnsångare 6, 
trädgårdssångare 23, gransångare 3, lövsångare 36, grå flugsnappare 
1 och mindre flugsnappare 2. 
Totalt denna månad 2 600 och hittills i år 4 255 nymärkningar. 
Främmande kontroller gjordes av en kärrsångare och en rörsångare, 
båda med svenska ringar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökande i ett par omgångar.  
 
BESÖKARE 
Stationens personal 2. Fastighetsverkets båda byggnadsarbetare 
hämtades på fm av Ante Axelsson från Bua. En rib-båt kom ut med 
fyra man (förare, en elektriker och två rörmokare) för arbete i 
tvättstugan. Dessutom Johan Elvborn och tre till från Nidingens 
vänner, två besökare som lämnades och hämtades av en fiskare, två 
fågelskådare från Åsa i en båt samt Gunnar Börjesson som gjorde en 
ytterligare insats i potatislandet. Totalt 19 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 18 ex Ringm 
      Ladusvala 3 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 4 ex Ringm 
      Kärrsångare 5 ex Ringm 
      Rörsångare 13 ex Ringm 
      Härmsångare 6 ex Ringm 
      Ärtsångare 3 ex Ringm 
      Törnsångare 6 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 23 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 36 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Mindre flugsnappare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Grågås 6 ex Rast (Sågs vid Ostudden.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
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      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa - ex Stationär (Bara något tiotal sedda idag.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 200 ex Rast (Minst, 18 ex 

ringmärktes.) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Stationär (Minst.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Turkduva 1 ex Rast (En satt på taket till fyrvaktarbostäderna och 

försvann sedan österut attackerad av öns piplärkor.) 
      Nattskärra 1 ex Rast (Den sågs av två besökande fågelskådare en 

bit öster om fyrbyn.) 
      Tornseglare 1 ex Rast 
      Ladusvala 5 ex Rast (Cirka, tre ex ringmärktes.) 
      Hussvala 25 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 5 ex Rast (Cirka.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rödstjärt 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Kärrsångare 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 13 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 23 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Rast 
      Gransångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 50 ex Rast (36 ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Mindre flugsnappare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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LÖRDAG 1 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 1 juni 2013 
 
VÄDER 
Huvudsakligen klar morgon. Svaga vindar från morgonen och tidvis 
nästan lugnt. En vacker sommardag med sol, värme. 
02:00: ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,6C, vattenstånd -12 cm 
05:00: O 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,3C, vattenstånd -10 cm 
08:00: ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,6C, vattenstånd -14 cm 
11:00: ONO 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,8C, vattenstånd -15 cm 
14:00: VNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,1C, vattenstånd -11 cm 
17:00: NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +18,9C, vattenstånd -7 cm 
20:00: N 2 m/s, byvind 6 m/s, +20,2C, vattenstånd -8 cm 
23:00: NNV 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,6C, vattenstånd -8 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:28 och ner 21:54. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Eva Mattsson. Klockan 10 anlände Lars Hellberg 
med vår båt och en timma senare lämnade han och Eva ön. Dennis 
Kraft sedan ensam kvar. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 04:00-11:40. 
25 burar i Kausan 04:30-19:00. 
Guidat besökare. 
 
OBSERVATIONER 
SKÄRSNÄPPA Bara några få sedda idag, uppskattningsvis cirka tio 
kvar. 
KÄRRSNÄPPA Antalet minskar. I dag sågs cirka 50 men det kan ha 
varit något fler. Bara två ringmärktes. 
KÄRRSÅNGARE En ringmärkt idag. 
KAJA Två besökande kajor satt en stund på västra gamla fyren. 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 8 arter: Kärrsnäppa 2, ladusvala 1, sädesärla 1, kärrsångare 
1, rörsångare 3, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1 och lövsångare 3. 
Totalt denna månad 13 och hittills i år 4 268 nymärkningar. 
Främmande kontroller gjordes av en skärsnäppa med norsk ring. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökande (1 tim), tömt och städat gästtoaletten ( tim) och 
klippt gräs (3 tim). 
 



BESÖKARE 
Stationens personal 3. Stefan kom ut med en grupp på 12 gubbar som 
stannar över natt. Dessutom två båtar med 2 respektive 4 personer. 
Totalt 22 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Då morgonen var lugn vad gäller fågeltillströmning togs 
gräsklipparen fram för fortsatt klippning. Det gick dock inte så bra, 
klipparen vägrade starta det blev bara något enstaka hostande. Inte 
ens Lasse Hellbergs mer tekniska fingrar lyckades åtgärda problemet. 
Gräsklipparen återställdes därför i Brandskjulet och inköp av ny 
klippare aktualiserades. Senare på dagen gjorde jag dock ett nytt 
försök och se då startade den på första draget och fungerade sedan 
som vanligt. Som vanligt är dock inte bra och vi bör se till att få en ny 
klippare snarast. Den vi har är rätt orkeslös numera och bör förpassas 
till reservtjänstgöring. 
De övernattande besökarna var ett gäng som träffats genom 
Sahlgrenska där de blivit omhändertagna för olika aktiviteter efter 
operationer, huvudsakligen hjärtoperationer. Några av dem var 
ornitologer och även övriga visade intresse för demonstrationerna 
som jag hade. Stationschefen mutades med ett glas vin. 
På dagens sågs stora stråk ute på havet av något som liknade gulgrönt 
skum. Jag befarade utsläpp av något slag men de som visste bättre 
klargjorde att det var rikligt med pollen. Inte konstigt om hösnuvan 
slår till när sådana mängder finns i luften. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Grågås 14 ex Rast (Mot ost tillsammans med en mindre obestämd 

gås.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
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      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa - ex Stationär (Bara något tiotal sedda idag.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 50 ex Rast (Som mest sågs cirka 50 ex 

men det kan ha varit något fler. Två ex ringmärktes.) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Stationär (Minst.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 5 ex Rast (Cirka, tre ringmärktes.) 
      Hussvala 25 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 1 ex Spel/sång (Sjöng från slån bakom 

Fotogenboden.) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 10 ex Rast (Tre ringmärktes.) 
      Kaja 2 ex Rast (Satt en stund på V gamla fyren men försvann 

sedan.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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SÖNDAG 2 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 2 juni 2013 
 
VÄDER 
Mulet, disigt och lugnt från morgonen. Först mitt på dagen lättade dis 
och moln och vinden ökade lite. Från em soligt och vackert. 
02:00: VNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,5C, vattenstånd -4 cm 
05:00: VNV 4 m/s, byvind 8 m/s, +13,2C, vattenstånd +/-0 cm 
08:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,9C, vattenstånd -4 cm 
11:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,9C, vattenstånd -11 cm 
14:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,0C, vattenstånd -11 cm 
17:00: V 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,9C, vattenstånd -8 cm 
20:00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,4C, vattenstånd -8 cm 
23:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,0C, vattenstånd -11 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:27 och ner 21:55. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 04:10-10:10 och 19 nät 10:1015:30. 
25 burar i Kausan 04:30-14:50. 
Märkt starungarna i holken på Kruthuset. 
Guidat besökare. 
 
OBSERVATIONER 
GRAVAND Ett par med tio pulli i Kausan. Troligen en annan kull än 
den som sågs tidigare i veckan. 
STRANDSKATA I boet vid stora bryggan hade idag det kvarvarande 
ägget kläckts och en unge låg där och tryckte. Av föräldrarna är en 
helt omärkt och en enbart metallmärkt. 
SKÄRSNÄPPA Cirka tio sågs under dagen. 
KÄRRSNÄPPA I dag sågs bara cirka 10 i Kausan. 
TAMDUVA En duva med färgringar satt en stund på taket till 
Fotogenboden. 
SÄVSÅNGARE Vårens sjätte ringmärktes idag. 
KÄRRSÅNGARE Fem ringmärktes! En sjöng rätt flitigt från 
slånbuskarna vid Fotogenboden. 
TÖRNSKATA En hona ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
93 ex av 16 arter: Ladusvala 1, hussvala 3, trädpiplärka 1, rödstjärt 5, 
sävsångare 1, kärrsångare 5, härmsångare 10, ärtsångare 3, 
törnsångare 5, trädgårdssångare 1, svarthätta 3, lövsångare 44, grå 



flugsnappare 4, svartvit flugsnappare 1 och törnskata 1 samt stare 5 
pulli. 
Totalt denna månad 106 och hittills i år 4 361 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökande (5 tim) och klippt gräs (1 tim). 
 
BESÖKARE 
Stefan hämtade sin grupp om 12 som övernattat. Tillsammans med 
undertecknad blir det totalt 14 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Nils Angel och Per Norberg hette två av de övernattande gubbarna. 
Dessa båda var också fågelskådare och medlemmar. De var uppe 
redan före fem och var med på nätrundorna och ringmärkningen 
under större delen av förmiddagen. Ett par entusiastiska gubbar. 
 
Sedan var det ytterligare ett par i gruppen som var mer intresserade än 
vanligt. En av dem hade varit aktiv som fågelskådare i sin ungdom 
och kände bland annat Uno som han hjälpt med fågelskådandet i unga 
år. Han berättade lite historier om Uno. Bland annat en när Uno 
cyklandes och utan mat var på väg till Lund för att beskåda en 
sommargylling. Jag vet inte om det blev någon gylling för Uno den 
gången men han fick ju en på Nidingen förra veckan och den var ju 
självfallet mycket värdefullare. 
 
Gräsklippningen är nu genomförd en vända på alla ytor inom 
murarna. Återstår gångarna ner mot stora bryggan och runt 
tvättstugan. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Hussvala 3 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 5 ex Ringm 
      Sävsångare 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 5 ex Ringm 
      Härmsångare 10 ex Ringm 
      Ärtsångare 3 ex Ringm 
      Törnsångare 5 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Lövsångare 44 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 4 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Stare 5 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Grågås 2 ex Rast (Kom från ost och landade vid klockfotsrevet.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär (Ett par med tio pulli i Kausan. Troligen 

an annan kull än den som sågs tidigare i veckan.) 
      Gräsand - ex Stationär (Hona med minst två ungar i Kausan 

idag.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 40 ex Stationär (Cirka 40 ex sågs idag när de var uppe 

och flög. Det kanske bara var en del av flocken.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (I boet vid stora bryggan hade idag det 

kvarvarande ägget kläckts och en unge låg där och tryckte. Av 
föräldrarna är en helt omärkt och en enbart metallmärkt.) 

      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 10 ex Stationär (Tio ex inräknade idag. Kanske inte 

var alla men så många fler är det inte.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 10 ex Rast (Som mest sågs cirka tio 

ex.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Rast (En duva med färgringar satt en stund på 

taket till Fotogenboden.) 
      Ladusvala 5 ex Rast (Cirka, en ringmärktes.) 
      Hussvala 25 ex Stationär (Tre ringmärktes.) 
      Trädpiplärka 2 ex Rast (En ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 5 ex Rast (Ringmärktes. Minst en har sjungi flitigt.) 
      Härmsångare 10 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 5 ex Rast (Ringmärktes. En sjöng.) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 50 ex Rast (44 ringmärktes. Flera har också sjungit.) 
      Grå flugsnappare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
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      Törnskata 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 7 ex Stationär (De fem ungarna i holken ringmärktes) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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MÅNDAG 3 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 3 juni 2013 
 
VÄDER 
Högtrycksväder med sol, klart och god sikt. Men så blåste det. 
Vindarna från nordvästsektorn kulminerade var friska redan på 
morgonen och kulminerade med kulingstyrka på em. Vattenståndet 
var mycket lågt under dagen och ön därmed extra stor. 
02:00: VNV 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,8C, vattenstånd -10 cm 
05:00: VNV 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,3C, vattenstånd -8 cm 
08:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +13,7C, vattenstånd -12 cm 
11:00: NNV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,3C, vattenstånd -24 cm 
14:00: NV 12 m/s, byvind 15 m/s, +15,4C, vattenstånd -27 cm 
17:00: NNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +16,4C, vattenstånd -24 cm 
20:00: NNV 12 m/s, byvind 16 m/s, +16,3C, vattenstånd -24 cm 
23:00: N 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,0C, vattenstånd -26 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:26 och ner 21:56. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft. 
 
VERKSAMHET 
16 nät 04:15-10:15. Ingen burfångst. 
Justerat dagböcker och lite annan rapportering för de senaste dagarna. 
 
OBSERVATIONER 
GRAVAND Paret med tio pulli kvar i Kausan. 
EJDER En åda som haft bo i fyrområdet gick idag med sju pulli över 
gräsmattan framför Fyrmästarebostaden. Det gick långsamt och en av 
ungarna som såg tydligt mindre ut halkade hela tiden efter men ådan 
väntade tålmodigt in även denna innan nästa tvåmeters sträcka 
anträddes. Jag släppte dem ur sikte vid nya fyren där de gick norr om 
fyren. 
SKÄRSNÄPPA Åtminstone sex fåglar kvar. 
KÄRRSNÄPPA Som mest sågs idag sex individer i Kausan. 
 
RINGMÄRKNING 
5 ex av 2 arter: Törnsångare 1 och lövsångare 4. 
Totalt denna månad 111 och hittills i år 4 366 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 



Enbart undertecknad, totalt således en person på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
En blåsig dag som ägnats åt andra eftersläpande uppdrag. 
 
Dagböcker och annan rapportering har uppdaterats och justerats för 
31/5, 1/6, 2/6 och 3/6. 
 
De gamla ringmärkningstängerna som jag saknat är nu återfunna. 
Modellen för ringstorlek 1och 2 har återbördats till labbet. Övriga är 
kvar i nätlåda på kontoret. De nya tängerna är i de flesta fall bra men 
de är lite otympliga i ett par lägen. Det innersta hålet ligger så långt in 
att det är svårt att hantera öppnandet av tången. Märkning med tvåor 
respektive fyror blir därför lite klumpig. Jag tror att den gamla 
modellen kan vara att föredra i dessa fall men det får var och en 
utvärdera.  
Det andra problemet beror på att tängerna är väldigt breda i bettet. 
Det gör det extra besvärligt vid märkning av korttarsade fåglar. 
Svalor tror jag därför att det är lättare att hantera med de gamla 
smalare tängerna. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär (Fortfarande tio pulli i Kausan.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (En åda med bo i fyrområdet gick i små 

etapper med sju pulli över gräsmattan framför 
Fyrmästarebostaden. En av ungarna var tydligt mindre. Den 
halkade efter men ådan väntade tålmodigt innan nästa tvåmeters 
sträcka startade. De försvann norr om nya fyren.) 

      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 6 ex Stationär (Åtminstone sex ex kvar.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 6 ex Rast (Som mest sågs idag sex 

fåglar.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
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      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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TISDAG 4 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Wernersson, Dennis Kraft, Sara Jirholm, 
Stina Andreasson, Tommy Järås, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 4 juni 2013 
 
VÄDER 
Högtrycksväder med sol, klart och god sikt. Friska nordvindar på 
morgonen men lugnare än under gårdagen. Vattenståndet fortsatt 
mycket lågt. 
02:00: N 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,9C, vattenstånd -26 cm 
05:00: NNO 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,5C, vattenstånd -22 cm 
08:00: N 7 m/s, byvind 11 m/s, +13,1C, vattenstånd -22 cm 
11:00: NNV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,2C, vattenstånd -24 cm 
14:00: NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,2C, vattenstånd -26 cm 
17:00: NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,6C, vattenstånd -24 cm 
20:00: NNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,3C, vattenstånd -22 cm 
23:00: NNV 6 m/s, byvind 9 m/s, +11,9C, vattenstånd -26 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:25 och ner 21:58. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft. Klockan 11 anlände Tommy Järås, Uno Unger, 
Andreas Wernersson, Sara Jirholm, Stina Andreasson och Lisa 
Andreasson. Tommy skötte rodret på vår båt. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 05:10-14:00. Ingen burfångst. 
Pulli- och svanmärkning. Avläst häckfåglar och plockat in ljusloggar. 
Bytt flärpar i två boxar och nya papper i boxarna.. Rapporterat i 
Fagel2. Trimmat och klippt nätgator. Justerat dagböcker och lite 
annan rapportering. 
 
OBSERVATIONER 
KANADAGÅS Tre par på ön varav det östra förlorat sina ungar, 
paret på Svacken har övergett sitt bo äggen kalla, ochparet på 
Västudden fortfarande ruvar fyra ägg. 
GRAVAND Paret med tio pulli kvar i Kausan. 
EJDER 74 pulli räknades in runt ön. 
TOPPSKARV Fem ex sedda på em varav fyra på Ostudden och en på 
Klockfotsrevet. 
DVÄRGMÅS En adult fågel upptäcktes vid 17-tiden då den flög runt 
östra gamla fyren och sedan drog ner mot nordstranden. 
SKÄRSNÄPPA Åtminstone tre fåglar kvar. 
KÄRRSNÄPPA Som mest sågs idag fyra individer. 
SKRATTMÅS 14 ex sågs och minst tre ruvande noterades. 
SILLTRUT en fågel som ringmärkts som pulli 2006 sågs i kolonin på 



Svacken. 
GRÅTRUT En fågel som märkts på bo 2011 avlästes. 
FISKTÄRNA Två 2K-fåglar har setts. 
SILVERTÄRNA NO I kolonin NO Kruthuset noterades fyra bon. 
SMÅTÄRNA Två ev tre ex upptäcktes sent på kvällen då det kom in 
för övernattning längst ut på Västudden. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 7 arter: Knölsvan 1( ad på bo), strandskata 1 (pullus), större 
strandpipare 4 (pulli), buskskvätta 1, kärrsångare 1, härmsångare 1 
och lövsångare 1. 
Totalt denna månad 121 och hittills i år 4 376 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Klippt gräs och kört med trimmer (10 tim). 
 
BESÖKARE 
Enbart stationspersonalen således 7 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Dagens förstärkning kom oväntat tidigt då de inte väntades förrän till 
kvällen. Efter Välkomstkaffe blev det därför hög aktivitet på många 
områden. 
 
Två tretåiga måsar fångades in och de ljusloggar som de fick förra 
sommaren plockades av. Ska bli spännande att se var de hållit till 
under vintern. Ytterligare fyra fåglar med ljuslogar har noterats och 
dessa ska också infångas. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Knölsvan 1 ex Ringm 
      Strandskata 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 4 pull Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar (Ett par på Västudden, honan ruvar 
fortfarande på 2 ägg. Honan på SO-udden ringmärktes, hon ruvar 
på 7 ägg, men hennes hane sågs ej till.) 

      Kanadagås 6 ex i par Stationär (Fyra ägg i västra boet, 
Svackenboet övergovet kalla ägg, Östra boet kläckt men ungarna 
borta.) 

      Gravand - ex Stationär (Fortfarande tio pulli i Kausan.) 
      Gräsand - ex Stationär (En hona med minst tre ungar håller till i 
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NO delen av Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär (Andreas räknade in 74 ungar runt ön.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 19 ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär (Fyra på Ostudden och en på 

Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär (En pulli på Playan märktes. Minst 14 

par observerade.) 
      Större strandpipare - ex Stationär (En nykläckt kull om fyra 

ungar på Playan ringmärktes.) 
      Skärsnäppa 3 ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 4 ex Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast (På Playan) 
      Dvärgmås 1 ad Rast (Den upptäcktes vid 17-tiden, då den flög 

runt vid östra gamla fyren och sedan flög över till Nordstranden.) 
      Skrattmås 14 ex Stationär (Minst tre ruvande.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (En ringmärkt avlästes.) 
      Gråtrut - ex Stationär (En ringmärkt avlästes.) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (Tommy har infångat två och plockat 

av deras ljusloggrar.) 
      Småtärna 2 ex Rast (Två ev tre ex. Upptäcktes sent på kvällen då 

det kom in för övernattning längst ut på Västudden.) 
      Silvertärna - ex Stationär (Fyra bon hittades NO Kruthuset.) 
      Fisktärna - ex Stationär (Två 2K-fåglar sågs.) 
      Kentsk tärna 4 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Buskskvätta 1 hona Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär (Hanen ses regelbundet i fyrområdet - 

honan bara ibland.) 
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ONSDAG 5 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Wernersson, Dennis Kraft, Sara Jirholm, 
Stina Andreasson, Tommy Järås, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 5 juni 2013 
 
VÄDER 
Vacker morgon med klart väder, god sikt, sol och svaga till måttliga 
vindar. 
Under eftermiddagen fortsatt vackert väder ute i kustbandet, men en 
del Cumulusmoln in över land. 
02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,6C, vattenstånd -32 cm 
05:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +10,4C, vattenstånd -30 cm 
08:00: OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,8C, vattenstånd -26 cm 
11:00: S 8 m/s, byvind 9 m/s, +13,0C, vattenstånd -27 cm 
14:00: SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,6C, vattenstånd -32 cm 
17:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,0C, vattenstånd -31 cm 
20:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,3C, vattenstånd -27 cm 
23:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,0C, vattenstånd -25 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:24 och ner 21:59. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft, Tommy Järås, Uno Unger, Andreas Wernersson, Sara 
Jirholm, Stina Andreasson och Lisa Andreasson. Dennis och Tommy 
lämnade ön klockan 12 med vår båt. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 03:50-13:50. 
25 burar i Kausan 06:30-16:30. 
Häckfågelinventering med boräkning av måsar, trutar och tärnor. 
Fortsatt avplockning av ljusloggar på tretåig mås. 
 
OBSERVATIONER 
KANADAGÅS Tre par på ön varav det östra förlorat sina ungar, 
paret på Svacken har övergett sitt bo äggen kalla, och paret på 
Västudden ruvar fortfarande på fyra ägg. 
PRUTGÅS En flock på ca 30 ex av rasen bernicla sträckte mot NO 
vid 11:30-tiden. 
GRAVAND Paret med tio pulli kvar i Kausan. 
SJÖORRE Viss bevakning av morgonsträcket gav 5 flockar på 
sammanlagt 47 ex sträckande mot N. 
SMÅLOM 2 ad i sommardräkt passerade mot S väster om ön 04:34. 
TOPPSKARV 3 ex varav 2 2K och 1 3K på Klockfotsrevet. 
DVÄRGMÅS Den adulta fågeln från igår var idag i sällskap med en 
2K-fågel. Båda flög omkring de gamla fyrarna under någon timmas 
tid från 06:00 och framåt. 



SANDLÖPARE 2 ex i sommardräkt med ganska gråtonade bröst 
rastade med 9 kärrsnäppor på Hamnudden under tidig eftermiddag.  
SKÄRSNÄPPA 7 ex kvar på bl.a. Hamnudden. 
KÄRRSNÄPPA 9 ex av rasen alpina kvar och sågs bl.a. på 
Hamnudden. 
SMÅSPOV 1 ex rastade på Västudden. 
ROSKARL 1 hane rastade på Playan. 
SILVERTÄRNA 6 häckande par varav 1 bo med 2 ägg på Västudden, 
2 par vid Västra rännan (1 bo med 2 ägg) och 4 par NO om Kruthuset 
(4 bon med vardera 2 ägg). 
SMÅTÄRNA 1 ex sågs vid ett par tillfällen under dagen. 
SILLGRISSLA 3 nordsträckande ex och 2 ex rastande N om 
Västudden resp. S om Playan under morgonen, samtliga i 
sommardräkt. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 2 arter: Hussvala 3 och lövsångare 7. 
Totalt denna månad 131 och hittills i år 4 386 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom stationspersonalen på 7 personer kom 2 båtar med vardera 
en person på kort besök, alltså totalt 9 personer idag. 
 
ÖVRIGT 
Till gårdagens 2 infångade tretåiga måsar med ljusloggar lyckades vi 
fånga ytterligare 3 ex, så att vi nu har 5 avtagna loggar, som 
förhoppningsvis går att analysera, så vi får lära oss mer om vad denna 
art tillbringar sin tid utanför häckningssäsongen. 
Dagens boräkning/paräkning av vissa häckande fåglar gav 125 par 
fiskmåsar, 40 par gråtrutar, 340 par silltrutar, 4 par havstrutar, 6 par 
skrattmåsar, 3 par fisktärnor och 7 par silvertärnor. 
 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Hussvala 3 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Liksom igår sågs ej hanen i paret på 
SO-udden.) 

      Grågås 22 ex Str NO (En flock tidigt under morgonen.) 
      Prutgås 30 ex Str NO (En flock på ca 30 ex av rasen bernicla 

sträckte mot NO vid 11:30-tiden.) 
      Kanadagås 6 ex i par Stationär (Fyra ägg i västra boet, 
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Svackenboet med övergivna kalla ägg, Östra boet kläckt men 
ungarna borta.) 

      Gravand - ex Stationär (Fortfarande 1 par med 10 pulli i 
Kausan.) 

      Gräsand - ex Stationär (En hona med fyra ungar håller till i NO 
delen av Kausan.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 47 ex Str N (Viss bevakning av morgonsträcket gav 5 

flockar på sammanlagt 47 ex sträckande mot N.) 
      Småskrake - ex Bo, ägg/ungar (Ett bo med 9 ägg strax O om 

Östra rännan.) 
      Smålom 2 ex Förbifl. (Mot söder.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär (3 ex varav 2 2K och 1 3K på 

Klockfotsrevet.) 
      Brun kärrhök? 1 ex str O (En mycket trolig brun kärrhökhona 

sträckte österut vid 13:00-tiden.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Sandlöpare 2 ex Rast (2 ex i sommardräkt med ganska gråtonade 

bröst rastade med 9 kärrsnäppor på Hamnudden under tidig 
eftermiddag.) 

      Skärsnäppa 7 ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 9 ex Rast 
      Småspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 hane Rast (På Playan) 
      Dvärgmås 2 ex Rast (Den adulta fågeln från igår var idag i 

sällskap med en 2K-fågel. Båda flög omkring de gamla fyrarna 
under någon timmas tid från 06:00 och framåt.) 

      Skrattmås 12 ex i par Bo, ägg/ungar (Boräkning gav 6 häckande 
par.) 

      Skrattmås 8 ex Förbifl. (Minst 8 2K-fåglar förbiflygande.) 
      Fiskmås 250 ex i par Bo, ägg/ungar (Boräkning/parräkning gav 

125 häckande par.) 
      Silltrut 680 ex Bo, ägg/ungar (Boräkning gav 340 häckande par.) 
      Gråtrut 80 ex Bo, ägg/ungar (Boräkning gav 40 häckande par.) 
      Havstrut 8 ex Bo, ägg/ungar (Boräkning gav 4 häckande par.) 
      Tretåig mås 80 ex i par Bo, ägg/ungar (40 aktiva bon med ägg 

eller ungar varav 18 på Rissastenens sjömärke och 22 på de 
gamla fyrarna. Bo 16, de senast tillkomna, nu med 2 ägg. 3 ex 
utöver gårdagens 2 befriades från de ljusloggar de burit sedan 
förra sommaren.) 

      Småtärna 1 ex Stationär (1 ex sågs vid ett par tillfällen under 
dagen.) 

      Silvertärna 14 ex Bo, ägg/ungar (6 häckande par varav 1 bo med 
2 ägg på Västudden, 2 par vid Västra rännan (1 bo med 2 ägg) 
och 4 par NO om Kruthuset (4 bon med vardera 2 ägg).) 

      Fisktärna 28 ex Bo, ägg/ungar (Boräkning gav 3 häckande par 
vid Västra rännan. Dessutom en flock på 22 ex varav 2 2K-fåglar, 
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som håller till vid ön.) 
      Kentsk tärna 5 ex Stationär (Inget bo hittat under 

häckfågelsinventeringen idag.) 
      Sillgrissla 5 ex Rast (3 nordsträckande ex och 2 ex rastande N om 

Västudden resp. S om Playan under morgonen, samtliga i 
sommardräkt.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär (3 ex ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gransångare 1 ex Rast (En tidigare ringmärkt kontrollerades.) 
      Lövsångare 7 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Föda åt ungar 
      Hämpling 1 hane Stationär 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. (Rasen cabaret, flög över fyrområdet vid 

05:00-tiden.) 
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TORSDAG 6 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Wernersson, Sara Jirholm, Stina 
Andreasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 6 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen god sikt och halvklart med molnfri himmel i öster och en 
molnbank i väster. Efter någon timma helt molnfritt vilket varade 
resten av dagen. Från 19-tiden till solnedgången bleke på havet.  
02:00: SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,8C, vattenstånd -24 cm 
05:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,2C, vattenstånd -22 cm 
08:00: SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +13,7C, vattenstånd -17 cm 
11:00: SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,2C, vattenstånd -14 cm 
14:00: S 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,1C, vattenstånd -15 cm 
17:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,1C, vattenstånd -16 cm 
20:00: S 1 m/s, byvind 2 m/s, +15,8C, vattenstånd -15 cm 
23:00: N 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,6C, vattenstånd -15 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:23 och ner 22:00. 
 
PERSONAL 
Uno Unger, Andreas Wernersson, Sara Jirholm, Stina Andreasson 
och Lisa Andreasson.  
 
VERKSAMHET 
20 nät 03:50-13:50. 
500 inlagda ringmärkningar på Fagel2 sedan igår. 
Genomgång av tobisholkarna 51-57. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 1 ex flög österut N om ön 07:28.  
SJÖORRE 205 ex fördelade på 9 flockar sträckte väster om ön från 
gryningen fram till 09:40. 
SVÄRTA 14 ex (4 + 10) sträckte mot N långt ut i väster 06:30 resp. 
07:08. 
SMÅLOM Viss sträckbevakning fram till 07:30 gav 7 ex (3 + 2 + 2) 
mot S väster om ön. 
HAVSSULA 2 ad sträckte söderut V om ön 07:10. 
TOPPSKARV 1 ad flög söderut efter en kort rast utanför 
Klockfotsrevet vid 05-tiden. 
DVÄRGMÅS 2 2K-fåglar födosökte utanför Klockfotsrevet vid 
06:00-tiden. 
TRETÅIG MÅS En flock med 5 ad sträckte målmedvetet mot S 
väster om ön 06:15. En 2K-fågel besökte ön mitt på dagen. Totalt 
finns 40 aktiva bon med ägg eller ungar på Rissastenens sjömärke och 
på de gamla fyrarna. De 4 första ungarna ringmärktes i bo 15 resp. 



15,5.  
SKÄRSNÄPPA 4 ex kvar på Hamnudden. 
SMÅSPOV 1 ex rastade på Västudden och Hamnudden liksom igår. 
Den hördes spela vid ett tillfälle. 
ROSKARL 1 hane på Hamnudden kvar från igår. 
FISKTÄRNA 4 par häckar V om Västra rännan. 2 bon med vardera 3 
ägg. Dessutom 2 bon med 2 resp. 3 ungar som ringmärktes. 
SILVERTÄRNA Antalet häckande par kunde justeras upp till 11 par i 
och med att 7 bon i stället för 4 bon kunde registreras i kolonin NO 
om Kruthuset (5 med 2 ägg och 2 med 1 ägg) och 2 nyfunna bon vid 
Västra rännan (2 med 1 resp. 2 ägg). Igår hittades 1 bo med 2 ägg vid 
Västra rännan och 1 bo med 2 ägg på Västudden nära tobisholkarna 1 
och 2.  
SMÅTÄRNA 1 ex i en flock med fisk-/-silvertärnor ute vid 
Klockfotsrevet vid 06-tiden. 
SILLGRISSLA 1 ex i sommardräkt höll till utanför Västudden under 
någon timma på morgonen. Dessutom minst 2 ex sträckande under 
morgonen (1 ex mot S och 1 ex mot N). 
TOBISGRISSLA Påbörjad genomgång av holkar gav 3 ringmärkta 
pulli. En kontroll av en ringmärkt 2K-fågel kunde göras, då den 
infångades på stigen mellan Fotogenboden och Kruthuset. 
SKÄRPIPLÄRKA En årsunge flög i ett av näten vid Kruthuset och 
blev därmed årets första ringmärkta ungfågel på Nidingen. 
TUMLARE Under kvällens bleke på havet kunde minst 8 ex räknas 
in i riktning mot Lilleland och Malön. 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 4 arter: Tretåig mås 4, fisktärna 5, tobisgrissla 3 och 
skärpiplärka 1. 
Totalt denna månad 144 och hittills i år 4 399 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 5 personer besöktes ön av 6 turister i en båt. 
 
ÖVRIGT 
Hela kvällen var det ett fantastiskt tumlarväder med bleke på havet 
under flera timmar och vi kunde stå uppe i västra gamla fyren och 
njuta av tumlarnas tumlande och en vacker solnedgång. Anders och 
Sara intog t.o.m. sin middag i lanterninen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tretåig mås 4 pull Ringm 
      Fisktärna 5 pull Ringm 
      Tobisgrissla 3 pull Ringm 
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      Skärpiplärka 1 pull Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Båda ruvande honorna och hanen i 
paret på Västudden.) 

      Grågås 1 ex Rast (Den låg långt utanför Västudden.) 
      Grågås 4 ex Str NO (Under morgonen.) 
      Vitkindad gås 1 ex Förbifl. (Den flög österut N om ön 07:28.) 
      Kanadagås 16 ex Stationär (Förutom paret med bo på Västudden 

och ett bolöst par sågs en flock på 12 ex.) 
      Kanadagås 32 ex Str NO (28 + 4, passerade N om ön före 06:30.) 
      Gravand 4 ad Stationär (Paret med 10 pulli kvar i Kausan under 

morgonen. Dessutom en ruvande hona i tobisholk 16 vid 
tobisröset.) 

      Gräsand - ex Stationär (Bl.a. en orolig hona SV om Lilla 
bryggan.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 245 ex str S (245 ex fördelade på på 9 flockar väster om 

ön från gryningen fram till 09:40 och 1 flock vid 20-tiden. .) 
      Sjöorre 60 ex Stationär (Minst 60 ex låg vid Lillelandsrevet.) 
      Svärta 14 ex Str N (4 + 10, sträckte mot N långt ut i väster 06:30 

resp. 07:08.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 7 ex str S (Viss sträckbevakning fram till 07:30 gav 3 + 2 

+ 2 ex väster om ön..) 
      Havssula 2 ad str S (De sträckte söderut V om ön 07:10.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär (Både på Klockfotsrevet och Ostudden. 

1 ad + 42/3K.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 4 ex Stationär (De höll till ute på Hamnudden och på 

Västudden.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den rastade på Västudden och Hamnudden 

liksom igår. Den hördes spela vid ett tillfälle.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 hane Rast (1 ex på Hamnudden kvar från igår.) 
      Dvärgmås 2 2K Rast (2 2K-fåglar födosökte utanför 

Klockfotsrevet vid 06:00-tiden.) 
      Skrattmås 23 2K str SV (15 + 8 undermorgonen.) 
      Skrattmås 10 ex i par Bo, ägg/ungar (Minst 5 par varav 3 

ruvande på kullar om 3 ägg.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar (40 aktiva bon totalt. 2 + 2 

ungar ringmärktes i bo 15 resp. 15,5.) 
      Tretåig mås 1 2K Förbifl. (Den flög ett par varv runt fyrarna mitt 

på dagen.) 
      Tretåig mås 5 ad str S (En flock, sträckte målmedvetet mot S 
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väster om ön 06:15.) 
      Småtärna 1 ex Stationär (Den var i sällskap med en flock fisk-/-

silvertärnor ute vid Klockfotsrevet vid 06-tiden.) 
      Silvertärna 22 ad i par Stationär (11 häckande par med 

gårdagens bo på Västudden (2 ägg), 3 idag kontrollerade bon vid 
Västra rännan (2, 2 resp. 1 ägg) samt idag 7 hittade bon NO om 
Kruthuset (5 med 2 ägg och 2 med 1 ägg).) 

      Fisktärna 8 ad i par Bo, ägg/ungar (4 par häckar V om Västra 
rännan. 2 bon med vardera 3 ägg. Dessutom 2 bon med 2 resp. 3 
ungar som ringmärktes.) 

      Kentsk tärna 19 ex Rast (En övernattande flock, lyfte i gryningen 
och drog mot SO. Dessutom 2 mer eller mindre stationära.) 

      Sillgrissla 3 ex Rast (1 ex i sommardräkt höll till utanför 
Västudden under någon timma på morgonen. Dessutom minst 2 ex 
sträckande under morgonen (1 ex mot S och 1 ex mot N).) 

      Tordmule 1 ex Rast (Den kom sträckande norrifrån och landade 
en bit väster om ön.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär (Tobisholkarna 51-57 kollades och 2 
ungar märktes i 53 och 1 unge i 54. En egen kontroll av en 
ringmärkt 2K-fågel kunde göras, då den kunde infångas i gräset 
vid stigen mellan Fotogenboden och Kruthuset.) 

      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Ladusvala 3 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Årets första ungfågel ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Föda åt ungar 
      Hämpling 2 ex i par Stationär (Hanen är ringmärkt.) 
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FREDAG 7 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Wernersson, Sara Jirholm, Stina 
Andreasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 7 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen ganska god sikt och helt molnfritt. Från 06:30 mulnade 
det västerifrån men vid 08:30-tiden var det åter i stort sett molnfritt, 
vilket varade resten av dagen.  
02:00: NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,3C, vattenstånd -18 cm 
05:00: NNV 2 m/s, byvind 3 m/s, +12,1C, vattenstånd -20 cm 
08:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,0C, vattenstånd -18 cm 
11:00: NV 3 m/s, byvind 6 m/s, +14,3C, vattenstånd -16 cm 
14:00: NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,3C, vattenstånd -18 cm 
17:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,6C, vattenstånd -19 cm 
20:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,1C, vattenstånd -18 cm 
23:00: V 6 m/s, byvind 9 m/s, +13,5C, vattenstånd -17 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:22 och ner 22:01. 
 
PERSONAL 
Uno Unger, Andreas Wernersson, Sara Jirholm, Stina Andreasson 
och Lisa Andreasson.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 03:50-10:50. 
Ytterligare 300 inläggningar på Fagel2.  
Genomgång av tobisholkarna 1-50 och 60 samt 2 bon till. 
 
OBSERVATIONER 
GRAVAND Minst 3 häckande par. Paret med 10 ungar kvar i 
Kausan, en hona ruvar fortfarande i tobisholk 16 på sin äggkull och 
hennes ev. hane håller till på Ostudden samt ett par med 5 nykläckta 
dunungar vid Playan. 
SJÖORRE 21 ex fördelade på 16 + 1 + 4 sträckte mot S väster om ön 
från gryningen fram till 07:00. Dessutom en stationär flock på ca 30 
ex vid Lillelandsrevet. 
STORLOM 1 ad i sommardräkt sträckande mot N väster om ön 
06:56. 
TOPPSKARV En ad stod på Klockfotsrevet under morgonen samt en 
2K och en 3K stod på Ostudden under kvällen. 
KUSTPIPARE Ett ex hördes ett par gånger under förbiflykt 14:25.  
SKÄRSNÄPPA 1 individmärkt fågel (AVX) födosökte strax O om 
Lilla bryggan vid 08-tiden. 
SMÅSPOV 1 ex kvar på ön liksom igår.  
SMÅTÄRNA Ett par sågs till och från under dagen. En fågel 



(hanen?) rekade boplats på Västudden ett par gånger. 
TORDMULE En ad rastade vid ön vid 05-tiden och låg då 
tillsammans med tobisgrisslor på ett av de stora stenblocken på 
Nordstranden N om fyrområdet.  
TOBISGRISSLA Genomgång av holkarna på Västudden (1-50 och 
60) samt bo 324 och ett nytt bo under bryggrest gav 22 ringmärkta 
ungar. Flera av holkarna ännu med ägg och nykläckta ungar. 
Dessutom egna kontroller av 3 adulta fåglar som var minst 11 år, 12 
år resp. 23 år. 
GULÄRLA 2 honor rastade i fyrområdet hela dagen. 
KÄRRSÅNGARE 2 ex varav en ringmärktes, båda satt och sjöng i 
fyrområdet större delen av dagen. 
LUNDSÅNGARE Den ringmärktes efter fångst i nät 13B bakom 
Fotogenboden vid 07-tiden. Det var fågelstationens 6:e ringmärkta ex 
sedan stationsstarten 1980 och den andra hittills i år.  
 
RINGMÄRKNING 
29 ex av 7 arter: Tobisgrissla 22 pulli, hussvala 2, kärrsångare 1, 
rörsångare 1, LUNDSÅNGARE 1, gransångare 1 och lövsångare 1. 
Totalt denna månad 173 och hittills i år 4428 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1 tim) samt tömning och städning av besökstoan (0,5 
tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 5 personer besöktes ön av Stefan och 2 
personer ur hans personal under en timma mitt på dagen, 3 båtar med 
8 turister samt 3 kanotister, alltså totalt 19 besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Dagens händelse framför andra var ju fångsten av stationens sjätte 
lundsångare. Stina gick nätrundan och såg en liten grön sångare vid 
fläderbusken O om Fotogenboden. Hon gick runt på rätt sida om nät 
13B och fick den att flyga in i nätet. När hon kom till labbet frågade 
vi henne vad hon hade i påsen. Hon sade Ja det är väl en gran- eller 
lövsångare. Döm om Andreas förvåning när han fick upp den ur 
påsen och sade Men tusan, det är ju en lundsångare. Sedan har 
Andreas gått omkring och myst hela dagen, eftersom det var en ny 
ringmärkningsart för honom och även ett nytt Hallandskryss. 
Tydligen är det denna vecka som gäller för lundsångare på Nidingen, 
då hälften av dem är fångade under dagarna 5/6, 6/6 och 7/6. Skall 
man satsa på lundsångare på Nidingen verkar det vara Sveriges 
nationaldag 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 22 pull Ringm 
      Hussvala 2 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
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      Lundsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex i par Stationär (Hanen S om Prästens grav åter på 
plats, i övrigt oförändrat.) 

      Kanadagås 9 ex Rast (En rastande flock på 9 ex förutom öns 
häckande par.) 

      Gravand 6 ex i par Bo, ägg/ungar (Minst 3 häckande par. Paret 
med 10 ungar kvar i Kausan, en hona ruvar fortfarande i tobisholk 
16 på sin äggkull och hennes ev. hane håller till på Ostudden samt 
ett par med 5 nykläckta dunungar vid Playan.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 21 ex str S (De var fördelade på 16 + 1 + 4 och sträckte 

ot S väster om ön från gryningen fram till 07:00.) 
      Sjöorre 30 ex Stationär (Minst 30 ex vid Lillelandsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storlom 1 ad Str N (I sommardräkt, sträckte mot N väster om ön 

06:56.) 
      Storskarv 34 ex Stationär (De stod på Klockfotsrevet och 

Ostudden vid 20-tiden.) 
      Toppskarv 3 ex Stationär (En ad stod på Klockfotsrevet under 

morgonen samt en 2K och en 3K stod på Ostudden under kvällen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ex Str (Ett ex hördes ett par gånger under förbiflykt 

14:25.) 
      Skärsnäppa 1 ex Stationär (En individmärkt fågel (AVX) 

födosökte strax O om Lilla bryggan vid 08-tiden.) 
      Småspov 1 ex Rast (En fågel kvar på ön sedan tidigare dagar.) 
      Rödbena 8 ex Upprörd, varnande (8 ex varnade samtidigt vid nya 

fyren, vilket tyder på minst 4 häckande par i Kausan/Västudden-
området.) 

      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 2 ex Stationär (De sågs till och från under dagen. En 

fågel (hanen?) rekade boplats på Västudden ett par gånger.) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 7 ex Stationär (De lyfte från Västudden strax före 

04:00 efter övernattning. Senare på dagen sågs 1 par i Kausan 
där den ena var ringmärkt.) 

      Tordmule 1 ad Rast (Den rastade vid ön vid 05-tiden och låg då 
tillsammans med tobisgrisslor på ett av de stora stenblocken på 
Nordstranden N om fyrområdet.) 
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      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (Genomgång av holkarna på 
Västudden (1-50 och 60) samt bo 324 och ett nytt bo under 
bryggrest gav 22 ringmärkta ungar. Dessutom egna kontroller av 
3 adulta fåglar som var minst 11 år, 12 år resp. 23 år.) 

      Tornseglare 10 ex str O (Minst 10 ex fördelade på 1-2 ex åt 
gången som drog österut över ön.) 

      Hussvala 20 ex Stationär (Ca 20 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 hona Rast (De rastade i fyrområdet hela dagen.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kärrsångare 2 ex Rast (2 ex varav en ringmärktes, båda satt och 

sjöng i fyrområdet större delen av dagen.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Den satt och sjöng i björnbärsbusken 

mellan västra gamla fyren och ringmärkarlabbet vid 05-tiden och 
ringmärktes strax därefter.) 

      Lundsångare 1 ex Rast (Den ringmärktes efter fångst i nät 13 B 
bakom Fotogenboden vid 07-tiden. Sjätte fyndet på Nidingen och 
andra ringmärkta i år.) 

      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes som en adult collybita.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 3 ex Stationär (Förutom öns par var ytterligare ett ex 

på besök.) 
      Stare 2 ex i par Bo, hörda ungar 
      Hämpling 2 ex i par Stationär 
      Gråsiska 1 ex Rast (Ett ex av rasen cabaret flög runt i fyrområdet 

vid 06-tiden.) 
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LÖRDAG 8 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Wernersson, Sara Jirholm, Stina 
Andreasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 8 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen ganska god sikt och molnfritt till 4/5. Redan från 05:00 
mulnade det västerifrån och därefter mestadels ett heltäckande 
molntäcke.  
02:00: VSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,1C, vattenstånd -17 cm 
05:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +12,3C, vattenstånd -17 cm 
08:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,2C, vattenstånd -14 cm 
11:00: V 5 m/s, byvind 8 m/s, +16,3C, vattenstånd -9 cm 
18:00: NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,7C, vattenstånd -10 cm 
20:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,1C, vattenstånd -12 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:21 och ner 22:02. 
 
PERSONAL 
Uno Unger, Andreas Wernersson, Sara Jirholm, Stina Andreasson 
och Lisa Andreasson avlöstes mitt på dagen av Lasse Hellberg och 
Anders Melin. Morgan Johansson skötte transporten med vår båt och 
Bengt Högstrand följde med fram och åter. 
 
VERKSAMHET 
20 nät 04:00-14:00. 
Klippt gräs 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Ca 30 ex sträckte mot S väster om ön 05:47. 
STORLOM 1 ad i sommardräkt passerade söderut rakt över Svacken 
12:17. 
TOPPSKARV 3 2K-fåglar stod på Ostudden under förmiddagen.  
SMÅSPOV 1 ex fortfarande kvar på ön, bl.a. födosökande på 
Västudden.  
SVARTSNÄPPA 3 ad i sommardräkt rastade på ön från 08:50 och 
sågs bl.a. vid Lilla bryggan och Hamnudden. Till sist lyfte de från 
Kausan 10:30 och sågs ej därefter. 
FÄLTSÅNGARE 1 ex fångades i nät 13B vid 06:00-tiden och 
ringmärktes. Första för Nidingen. Endast ett fynd tidigare i Halland, 
då 1 ex ringmärktes på Getterön september 1971. 
KÄRRSÅNGARE 1 ex (troligen 2K hane) ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 11 arter: gulärla 1, sädesärla 1, rödstjärt 1, buskskvätta 1. 
FÄLTSÅNGARE 1,kärrsångare 1, rörsångare 2, härmsångare 1, 



trädgårdssångare 1, gransångare 1 och lövsångare 4. 
Totalt denna månad 1188 och hittills i år 4443 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom personer knutna till fågelstationens verksamhet (se ovan) 
besöktes ön av snickare Bosse Bengtsson med 4 personer, en båt med 
2 personer samt Stefan med 10 st vackra flickor alltså totalt 27 
besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Naturligtvis var fångsten av fågelstationens första fältsångare dagens 
sensation. Stina hade plockat ut den ur nät 13B bakom Fotogenboden 
(veckans raritetsnät) och kom med den i handen och undrade vad det 
kunde vara för fågel med skägg. Andreas och undertecknad tittade 
först frågande på varandra tills Andreas fick se huvudet sticka upp ur 
Stinas hand. Han utropade då Men för f-n, det är ju en fältsångare! 
Det som därefter följde är obeskrivbart men högst angenämt. Det var 
ju faktiskt ny art för både Andreas och undertecknad. När vi efter 
vederbörlig dokumentation och fotografering släppte den celebra 
gästen, flög den direkt till det största slånbuskaget vid 5:ans nätplats 
och därefter såg vi den ej mer.  
 
VID DATORN 
Uno Unger och Anders Melin 

 

Fältsångare 1 ex Rast  (Den fångades i nät 13B vid 06:00-tiden och 
ringmärktes. Första för Nidingen. Endast ett fynd tidigare i Halland, 
då 1 ex fångades på Getterön 21/9 1971.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gulärla 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Fältsångare 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Stationär 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar (Honan i paret på Västudden 

betade med hanen och ruvade ej. I boet låg 4 kalla ägg 
övertäckta.) 

      Gravand - ex Stationär (Paret i Kausan passade fortfarande 10 
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dunungar.) 
      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex str S (Ca 30 ex sträckte mot S väster om ön 05:47.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storlom 1 ad str S (I sommardräkt, passerade söderut rakt över 

Svacken 12:17.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 2K Stationär (De stod på Ostudden under 

förmiddagen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Rast 
      Svartsnäppa 3 ad Rast (I sommardräkt, rastade på ön från 08:50 

och sågs bl.a. vid Lilla bryggan och Hamnudden. Till sist lyfte de 
från Kausan 10:30 och sågs ej därefter.) 

      Rödbena - ex Upprörd, varnande 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 20 ex Stationär (Ca 20 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 hona Rast (Ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ex ringmärktes. Dessutom en egen 

kontroll av en 3K+ hane, som fångades i nät 6A och 
färgringmärktes.) 

      Rödstjärt 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Rast (1 2K-fågel av rasen collybita 

ringmärktes.) 
      Lövsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Bo, hörda ungar 
      Hämpling 2 ex i par Stationär 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
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SÖNDAG 9 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 9 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen ganska god sikt och molnfritt. från 06:00 mulnade det och 
därefter mestadels ett heltäckande molntäcke till 2-tiden då tittad 
solen fram och värmde så gott fram till kvällen. 
03:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,6C, vattenstånd -13 cm 
06:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,9C, vattenstånd -14 cm 
11:00: S 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,0C, vattenstånd -10 cm 
15:00: SV 5 m/s, byvind 6m/s, +15,8C, vattenstånd -10 cm 
20:00: NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,6C, vattenstånd -10 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:16 och ner 22:07. 
 
PERSONAL 
Lasse Hellberg och Anders Melin.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 04:00-14:00. 
Klippt gräs 6 timmar och lagt in ca 300 märkningar i Fagel 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Ca 20 ex sträckte rastande ostudden. 
TOPPSKARV 3 2K-fåglar stod på Ostudden under förmiddagen.  
KÄRRSÅNGARE 1 ex ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
20 ex av 9 arter:  
fiskmås 1 
rödstjärt 3 
kärrsångare 1 
rörsångare 6 
härmsångare 2 
lövsångare 4 
törnskata 1 
grönfink 1 
steglits 1 
Totalt denna månad 208 och hittills i år 4463 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag.  
 



ÖVRIGT 
Frukost och lunch sponsrad av Gottskärs Hotell... räksallad med 
rostbiff och potatisgratäng. Mättande och gott. Ingen fågelfrossa 
idag... 
 
VID DATORN 
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Fiskmås 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 6 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Stationär 
      Grågås 9 ex Rast (på ostudden) 
      Kanadagås - ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 2K Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Rödbena - ex Upprörd, varnande 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex+- ex Stationär 
      Hussvala 20 ex+20 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex+- ex Stationär 
      Sädesärla - ex+- ex Stationär 
      Rödstjärt 3 2K hona Rast 
      Kärrsångare 1 ex Rast 
      Rörsångare 6 ex Rast 
      Härmsångare 2 ex Rast 
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      Törnsångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 4 ex+4 ex Rast 
      Törnskata 1 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Bo, hörda ungar 
      Grönfink 1 ex Rast 
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MÅNDAG 10 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 10 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen ganska god sikt och molnfritt. Solen skiner hela dagen 
från en nästan molnfri himmel.  
04:00: N 4 m/s, byvind 11 m/s, +12,9C, vattenstånd -9 cm 
09:00: NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,9C, vattenstånd -9 cm 
14:00: NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,0C, vattenstånd -4 cm 
17:00: NV 9 m/s, byvind 10 m/s, +17,6C, vattenstånd -5 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:16 och ner 22:08. 
 
PERSONAL 
Lasse Hellberg och Anders Melin.  
 
VERKSAMHET 
10 nät 04:00-14:00. 
Klippt gräs 4 timmar, lagat varmvattenberedare 1 timma och lagt in 
ca 200 märkningar i Fagel 
 
OBSERVATIONER 
KANADAGÄSS ca 36 st i två flockar  
GRÅGÅS i en av flockarna med kanadagäss  
 
RINGMÄRKNING 
4 ex av 1 art: lövsångare 
Totalt denna månad 212 och hittills i år 4467 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning och rep varmvattensberedare. 
 
BESÖKARE 
Ante kom ut med 4 byggnadsarbetare vid 11-tiden. Stefan kom med 
16 gäster i två båtar på eftermiddagen och stannade till solnedgången. 
Totalt besökare på ön idag 26 st 
 
ÖVRIGT 
Lasse lagade varmvattensberedaren på toaletten. För övrigt en väldigt 
lugn dag fågelmässigt. Tips har inkommit från coachen om vi skulle 
ha för lite att göra...  
 
VID DATORN 
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Lövsångare 4 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Stationär 
      Grågås 1 ex Rast (ihop med kanadagässen i kausan) 
      Kanadagås 36 ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Rödbena - ex Upprörd, varnande 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 1 ex Födosökande 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454948&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454921&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454923&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454922&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454924&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454925&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454926&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454927&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454928&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454929&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454930&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454931&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454932&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454933&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454934&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454935&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454936&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454937&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454940&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454939&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454938&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454946&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29454947&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 11 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 11 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen god sikt, nästan vindstilla och molnfritt. Solen skiner hela 
dagen från en molnfri himmel idag också. Bleke på kvällen och 
tumlarväder.  
04:00: N 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,2C, vattenstånd -11 cm 
08:00: NV 4 m/s, byvind 4 m/s, +15,4C, vattenstånd -14 cm 
13:00: NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,8C, vattenstånd -11 cm 
18:00: NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,6C, vattenstånd -12 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:15 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Lasse Hellberg och Anders Melin.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 04:00-14:00. 
Klippt och trimmat gräs 3 timmar, och lagt in 700 märkningar i 
Fagel2 
 
OBSERVATIONER 
KANADAGÄSS ca 22 st i en flock  
SMÅSPOV rastade på sydudden 
TUMLARE siktade 
 
RINGMÄRKNING 
31 ex av 4 arter: tobisgrissla 20, törnsångare 1, rörsångare 5 och 
lövsångare 5 
Totalt denna månad 243 och hittills i år 4498 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning. 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalen, 4 byggnadsarbetare och en båt med 5 personer 
som besökte ön en liten stund på eftermiddagen och kvällen. Totalt 
besökare på ön idag inklusive personal och byggnadsarbetare 11 st 
 
ÖVRIGT 
Återigen en väldigt lugn dag fågelmässigt. Lite tobisgrisslor ökade 
märksiffrorna. I en tobisholk häckade en gravand som låg på 9 ägg... 
Den hade mycket skit i sig som kom mestadels på mina byxor... En av 
byggnadsarbetarna har jobbat hela dagen med gullfiberisolering 
iklädd endast kortbyxor, jag får klåda bara jag ser honom... 



 
VID DATORN 
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 20 ex Ringm 
      Rörsångare 5 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Stationär 
      Kanadagås 28 ex Rast (22 i en stor flock i kausan samt öns egen 

befolkning) 
      Gravand - ex Stationär (Egen kontroll av en hona som ruvade på 

9 ägg i tobisholk 16.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Småspov 1 ex Rast (på sydudden) 
      Rödbena - ex Upprörd, varnande 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Törnsångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 4 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 1 ex Födosökande 
      Hämpling 1 ex Par i lämpl. häckbiotop (vid väderstationen) 
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ONSDAG 12 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 12 juni 2013 
 
VÄDER 
Helmulet från tidig morgon till 12 tiden då solen tittade fram en 
stund.  
04:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,8C, vattenstånd -9 cm 
08:00: V 3 m/s, byvind 6 m/s, +13,0C, vattenstånd -10 cm 
12:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,8C, vattenstånd -5 cm 
18:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,1C, vattenstånd -9 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:15 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Lasse Hellberg och Anders Melin.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 04:00-14:00. 
Klippt och trimmat gräs 4 timmar, och lagt in 900 märkningar i Fagel 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV en på västudden och två på ostudden 
GRAVAND med 12 små ungar 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 9 art: strandskata 1, hussvala 1, skärpiplärka 1, rörsångare 3, 
härmsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 2, bofink 1 och 2 grönfinkar. 
Totalt denna månad 256 och hittills i år 4511 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning igen... 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalen, 4 byggnadsarbetare. Totalt på ön idag inklusive 
personal och byggnadsarbetare 6 st 
 
ÖVRIGT 
Bytt signatur på AWN (Upptaget redan) till AWE. Nu är nästan alla 
gräsytor åtgärdade med trimmer och gräsklippare så nästa gäng har 
bara smörjobbet att finjustera gräsmattorna en gång i veckan.  
 
VID DATORN 
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
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      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Stationär 
      Kanadagås - ex Rast (22 i en stor flock i kausan samt öns egen 

befolkning) 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex Rast (ostudden) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (En unge ringmärktes vid 

vinschskjulet. Föräldrar ej noterade. Troligen var det paret -/Me 
+ -/-, som häckade intill Stora bryggan.) 

      Större strandpipare - ex Stationär 
      Rödbena - ex Upprörd, varnande 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tordmule 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Rast (Brevduva) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rörsångare 3 ex Rast 
      Härmsångare 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 4 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Bofink 1 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Hämpling 2 ex Par i lämpl. häckbiotop (vid väderstationen) 
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TORSDAG 13 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 13 juni 2013 
 
VÄDER 
Ett kraftigt regnväder drog över och lättade inte förrän kl 12 därefter 
växlande molnighet, mestadels sol. 
04:00: S 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,1C, vattenstånd -8 cm 
08:00: S 11 m/s, byvind 14 m/s, +16,0C, vattenstånd -8 cm 
12:00: S 13 m/s, byvind 17 m/s, +16,8C, vattenstånd +5 cm 
18:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,1C, vattenstånd +6 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:14 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Lasse Hellberg och Anders Melin.  
 
VERKSAMHET 
6 nät 12:00-15:00. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅGÄSS tre i en flock med 9 kanadagäss 
GRAVAND med 9 små ungar 
 
RINGMÄRKNING 
5 ex av 4 art: svarthätta 1, törnsångare 1, lövsångare 2 och en svartvit 
flugsnappare 
Totalt denna månad 261 och hittills i år 4516 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning igen... 1 timma 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalen, 4 byggnadsarbetare.  
Totalt på ön idag inklusive personal och byggnadsarbetare 6 st. 
 
ÖVRIGT 
Sovmorgon till 09,00, efter att ha kollat SMHI (03:30) och sett att 
stort regnområde som just börjat dra in från Danmark. Det lättade 
först vid 12 tiden. Därefter mestadels SOL... och vind. 
 
VID DATORN 
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
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      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Stationär 
      Grågås 3 ex Rast (i en flock med 9 kanadagäss) 
      Kanadagås - ex Rast 
      Gravand - ex Stationär (1 par med 9 små ungar i Kausan.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Rödbena - ex Upprörd, varnande 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Törnsångare 2 ex Par i lämpl. häckbiotop (vid väderstationen) 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 4 ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
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FREDAG 14 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 14 juni 2013 
 
VÄDER 
Blåsigt, några enstaka korta regnskurar under förmiddagen och lite 
sol på em. 
03:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +14,9C, vattenstånd +18 cm 
08:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +14,4C, vattenstånd +16 cm 
14:00: V 10 m/s, byvind 15 m/s, +16,2C, vattenstånd +28 cm 
20:00: SV 9 m/s, byvind 14 m/s, +14,6C, vattenstånd +18 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:14 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Lasse Hellberg och Anders Melin.  
 
VERKSAMHET 
8 nät 04:00-12:00. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 3 st ostudden 
HAVSSULA sträckande syd 
SILLGRISSLA 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 2 art: tobisgrissla 12 och en skärpiplärka 
Totalt denna månad 274 och hittills i år 4529 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalen, 4 byggnadsarbetare.  
Totalt på ön idag inklusive personal och byggnadsarbetare 6 st. 
 
ÖVRIGT  
Blåsig morgon. Märkt tobisungar idag också.  
 
VID DATORN 
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 12 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Knölsvan - ex Stationär 
      Kanadagås - ex Rast 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 5 ex str S (2 adulta och 2 troligen 3k) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Rödbena - ex Upprörd, varnande 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Lövsångare 4 ex Rast 
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LÖRDAG 15 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Anette Unger, Benga Ragnewall, 
Lars Hellberg, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 15 juni 2013 
 
VÄDER 
Huvudsakligen molnfritt men en del slöjmoln under förmiddagen. 
Ganska god sikt. Under eftermiddagen successivt mulnande och regn 
från 19-tiden. Vid 20-tiden ökade vinden tillfälligt i samband med 
kraftigt regn och i byarna blåste det som mest 22 m/s. En timma 
senare passerade kallfronten från SV och det klarnade upp.  
04:00: V 5 m/s, byvind 9 m/s, +11,9C, vattenstånd +6 cm 
08:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,4C, vattenstånd -8 cm 
14:00: SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +16,0C, vattenstånd -9 cm 
17:00: SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +17,0C, vattenstånd -11 cm 
20:00: S 17 m/s, byvind 22 m/s, +14,6C, vattenstånd -14 cm 
23:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +13,6C, vattenstånd -4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:08. 
 
PERSONAL 
Lasse Hellberg och Anders Melin avlöstes vid middagstid av Benga 
Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger. Morgan Johansson skötte 
personalbytet med stationens båt och på turen fram och åter 
medföljde Morgans bekant miljöchefen på Jehanders Lasse Svensson. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 04:00-10:00. Nät 13D utbytt. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 40 + 35 sträckande mot S. 
 
RINGMÄRKNING 
36 ex av 5 arter: Gråtrut 1, tretåig mås 29, ladusvala 1, hussvala 1 och 
rörsångare 4. 
Totalt denna månad 310 och hittills i år 4565 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoaletten (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal och medföljande på stationsbåten 
enligt ovan och de 4 byggnadsarbetarna kom Stefan ut med 5 
personer som skall stanna tills i morgon. Totalt på ön idag alltså 17 
personer. 
 



ÖVRIGT  
Idag genomfördes bogenomgång och ringmärkning av de tretåiga 
måsarnas ungar på de gamla fyrarna. Med de 4 redan den 6 juni 
ringmärkta ungarna och dagens 29 nymärkta, så är totalt 33 ungar 
fortfarande i livet på de gamla fyrarna. Dessutom var ett ägg under 
kläckning i bo 4 och två ägg ännu under ruvning i bo 7. 
 
VID DATORN 
Anders Melin och Uno Unger 

 

Småspov 1 ex Stationär  (Den hördes vid Stora bryggan mitt på 
dagen.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gråtrut 1 ex Ringm 
      Tretåig mås 24 pull Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Rörsångare 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan - ex Stationär 
      Kanadagås 14 ex Stationär (En ruggande (?) flock, låg N om 

Västudden. Dessutom 1 par på Playan och 1 par på Västudden. 
Sistnämnda par hade nu övergivit sitt bo, som nu innehöll 4 kalla 
ägg.) 

      Gravand - ex Stationär (Två par i Kausan, där det ena paret hade 
5 ungar och det andra paret var utan ungar. ) 

      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 75 ex str S (35 + 40.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 2K Stationär (De stod på eftermiddagen vid 

Ostudden.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär (1 ad ringmärktes efter fångst på vår 

kompost.) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 ad i par Bo, ägg/ungar (Bogenomgång och 

ringmärkning av de tretåiga måsarnas ungar på de gamla fyrarna. 
Med de 4 redan märkta ungarna och dagens 24 nymärkta, finns 
totalt 28 ungar i livet. Vidare ett ägg under kläckning i bo 4 och 
två ägg ännu under ruvning i bo 7.) 

      Silvertärna - ex Bo, ägg/ungar (I boet ute på Västudden fanns två 
nyligen kläckta ungar.) 
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      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Hussvala - ex Stationär (1 ex ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rörsångare 4 ex Rast (Ringmärktes. En av dem sjöng under 

eftermiddagen vid Kruthuset.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
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SÖNDAG 16 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Benga Ragnewall, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 16 juni 2013 
 
VÄDER 
Från gryningen växlande molnighet och ganska god sikt. Vid 14-tiden 
hade vinden ökat markant och det föll en hel del regn i samband med 
en passerande åskfront med rejäla åsksmällar. Resten av dagen tidvis 
regn och vindar av varierande styrka och riktning.  
02:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,8C, vattenstånd +8 cm 
05:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,5C, vattenstånd +11 cm 
08:00: SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,1C, vattenstånd +10 cm 
11:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,4C, vattenstånd +9 cm 
14:00: S 14 m/s, byvind 16 m/s, +14,3C, vattenstånd +16 cm 
17:00: NV 1 m/s, byvind 6 m/s, +11,9C, vattenstånd +18 cm 
20:00: V 12 m/s, byvind 16 m/s, +12,6C, vattenstånd +18 cm 
23:00: V 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,8C, vattenstånd +13 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Benga Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 04:00-10:00.  
 
OBSERVATIONER  
SJÖORRE 37 ex i en födosökande flock vid Lillelandsrevet. 
TOPPSKARV 3 2K-fåglar stod tillsammans med ca 15 storskarvar på 
Ostudden. 
KÄRRSNÄPPA 1 ad av rasen alpina stod ensam längst ut på 
Ostudden. 
 
RINGMÄRKNING 
14 ex av 4 arter: Gravand 5, strandskata 1, silvertärna 7 och 
skärpiplärka 1. 
Totalt denna månad 324 och hittills i år 4579 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 3 personer och de 4 byggnadsarbetarna kom 
Stefan och hämtade iland gruppen med 5 övernattande personer vid 
14-tiden. Totalt på ön idag alltså 13 personer. 
 



ÖVRIGT  
När jag frågade Stefan hur det går med inköpet av en ny gräsklippare, 
nämnde han att han för säkerhets skull tog kontakt med 
Fastighetsverkets Anders Eydal och frågade om han inte kunde ta på 
sig kostnaden trots tidigare negativa besked. Anders hade tydligen 
spenderbyxorna på sig, eftersom han lovade att finansiera Stefans 
inköp av gräsklipparen till Nidingen. 
Anette undrade om någon överhuvudtaget rengjort ugnen sedan hon 
var här förra sommaren. Hon hade tänkt baka kolakakor, men efter en 
dryg timmas rengöring av ugnen var hon så trött, så nu blir det inga 
kakor förrän tidigast i morgon. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gravand 5 pull Ringm 
      Strandskata 1 pull Ringm 
      Silvertärna 7 pull Ringm 
      Skärpiplärka 1 pull Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Paret på Västudden kvar, honan 
ruvar och hanen bevakar. Paret S om Prästens grav är ej kvar och 
i deras bo hittades rester av kläckta ägg. Möjligen har sistnämnda 
par simmat in till Onsalalandet med sin ungkull.) 

      Kanadagås 16 ex Stationär (2 par (Västudden och Playan) + en 
ruggande flock på 12 ex på SO-udden.) 

      Kanadagås 20 ex Str NO (Ca 20 ex i en flock passerade över 
Ostudden mot NO ca 13:40.) 

      Gravand 7 ad Pulli/nyligen flygga (Två par i Kausan med 4 resp. 
5 ganska stora ungar där de sistnämnda ringmärktes. Dessutom 
simmade 1 par med 9 små dunungar utanför Västudden. 
Sistnämnda kull av allt att döma kläckta i tobisholk 16, som nu var 
tom. Vidare minst en hane på Ostudden.) 

      Gravand 18 pull Stationär (Två kullar med 4 resp. 5 relativt stora 
ungar i Kausan där sistnämnda ringmärktes och en kull med 9 
små dunungar på utsidan av Västudden.) 

      Gräsand 3 ex Stationär (2 hanar + 1 hona i Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 37 ex Stationär (En födosökande flock vid 

Lillelandsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 15 ex Stationär (Ca 15 ex på Ostudden vid 13-tiden.) 
      Toppskarv 3 2K Stationär (De stod i sällskap med ca 15 

storskarvar på Ostudden vid 13-tiden.) 
      Strandskata - ex Stationär (En unge ringmärktes på SO-sidan av 

Hamnuddens bas, båda föräldrana var märkta med enbart 
metallring.) 

      Större strandpipare - ex Stationär 
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      Kärrsnäppa, rasen alpina 1 ex Rast (Den höll till längst ut på 
Ostudden.) 

      Småspov 1 ex Stationär (Tidigt på morgonen flög den upp från 
gräsmark mellan jordkällaren och Kruthuset, medan den vid 11-
tiden stod på en tångvall på Hamnudden.) 

      Rödbena 14 ex i par Stationär (Minst 10 ex varnade i Kausan och 
4 dito N om Kruthuset. Alltså minst 7 häckande par i år. En 
gråtrut sågs ta en unge vid kanonen.) 

      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 24 ad i par Bo, ägg/ungar (Totalt 12 häckande par. Ett 

nytt bo med 2 nykläckta ungar hittades NO om Kruthuset, där nu 8 
par har konstaterats häcka. Sedan tidigare 3 par vid Västra 
rännan och 1 par på Västudden.) 

      Silvertärna 7 pull Stationär (1 + 2 + 2 ungar ringmärktes i 3 bon 
i kolonin NO om Kruthuset och 2 ungar ringmärktes i ett bo på 
Västudden.) 

      Fisktärna - ex Upprörd, varnande (Några par varnade vid Västra 
rännan.) 

      Kentsk tärna 3 ad Stationär (3-5 ex.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex Str NO (De passerade över fyrområdet 11:40.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En nyss flygg unge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rörsångare 1 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär (Den flög västerut längs nordstranden.) 
      Stare 6 ex str SV (En flock passerade över fyrområdet under 

morgonen.) 
      Hämpling 1 hane Stationär (Den sågs flyga västerut N om 

fågelstationen vid 11-tiden.) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510253&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510254&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510255&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510256&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510257&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510258&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510259&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510260&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510261&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510264&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510265&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510263&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510262&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510266&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510267&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510268&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510269&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510270&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510271&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510272&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510273&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29510274&mode=obsbok','ObsAndra');�


MÅNDAG 17 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Benga Ragnewall, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 17 juni 2013 
 
VÄDER 
Gryningen var klar med mycket god sikt och helt molnfritt. Under 
någon timma under sen förmiddag som mest halvmulet men från 
middagstid åter helt molnfritt, dock en del höga cirrusmoln framåt 
eftermiddagen. Under kvällen var himlen nästan täckt av tunna höga 
moln. 
02:00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +12,3C, vattenstånd +15 cm 
05:00: VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +12,7C, vattenstånd +14 cm 
08:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +13,2C, vattenstånd +6 cm 
11:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +15,4C, vattenstånd -3 cm 
14:00: SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,2C, vattenstånd -1 cm 
17:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,8C, vattenstånd 0 cm 
20:00: SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,5C, vattenstånd -4 cm 
23:00: VNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,6C, vattenstånd -10 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:09, samma som igår. Nu kommer inte 
solen att gå upp tidigare, men på kvällen blir det ett par minuter 
ljusare innan det vänder vid sommarsolståndet kl. 07:00 den 21 juni. 
 
PERSONAL 
Benga Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger. 
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:00-13:00. Boinventering och ringmärkning av de tretåiga 
måsarna på Rissastenens sjömärke.  
 
OBSERVATIONER  
SJÖORRE Ca 30 ex i en födosökande flock vid Lillelandsrevet. 
HAVSSULA 1 äldre fågel sträckte mot S långt ute vid horisonten i 
väster 04:55. På kvällen upptäcktes en äldre subadult fågel på vattnet 
strax utanför Nordstranden. På den sistnämnda hade en bit trasigt 
plastrep fastnat på undernäbben. 
TOPPSKARV 1 2K-fågel drog västerut utanför Nordstranden vid 
06:00-tiden. 
SMÅSPOV 1 ex höll till ute på Västudden hela dagen. 
TURKDUVA 1 ex flög runt några varv i fyrområdet vid 04:30-tiden 
och satt bl.a. en stund på Fotogenbodens tak, men blev där mobbad av 
en skärpiplärka. Den återupptäcktes under eftermiddagen i 
fyrområdet.  
 
RINGMÄRKNING 
22 ex av 7 arter: Tretåig mås 12, ladusvala 1, skärpiplärka 3, rödstjärt 



1, rörsångare 1, trädgårdssångare 1 och hämpling 3. 
Totalt denna månad 346 och hittills i år 4601 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens 3 personer och de 4 byggnadsarbetarna. Totalt 
på ön idag alltså 7 personer. 
 
ÖVRIGT  
Idag har byggnadsarbetarna börjat riva de ruttna ytterväggarna på 
ringmärkarlabbet. Det blev således läge att flytta över all vår 
inredning och ringmärkningsutrustning till det provisoriska utrymmet 
i andra ändan av samma byggnad, som vi fått oss tilldelade tills det 
nyrenoverade labbet står färdigt. Det tog mindre än två timmar för 
flytten och vid 09-tiden ringmärkte vi de första fåglarna i vårt 
tillfälliga labb.  
 
Då det i dessa Facebook-tider inte går att smyga sig med att det idag 
var undertecknads födelsedag blev hela fågelstationspersonalen 
bjuden på en utsökt god hallon/blåbärstårta som Anette så påpassligt 
fixat till. Det blev så mycket att även de litauiska byggnadsarbetarna 
kunde få var sin tårtbit, vilket de synbarligen verkade bli rejält 
överraskade av. 
 
Det kan vara på sin plats med en tillbakablick denna dag för exakt 26 
år sedan. I fågelstationens dagbok under rubriken Övrigt stod då att 
läsa följande: Av alla födelsedagar undertecknad firat här på 
Nidingen hade denna det hittills sämsta vädret, men vad gör det när 
man blir uppvaktad av familjen med tårta och man som en fin present 
får ett länge eftertraktat livskryss i form av en mindre lira. Apropå 
vädret den dagen noterades bl.a. 29,5 mm regn, SV vind 14 m/s och 
+10,5C. På den tiden häckade fortfarande roskarl på Nidingen och 
denna dag ringmärktes en kull ungar av den arten. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tretåig mås 12 pull Ringm 
      Ladusvala 1 pull Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Hämpling 3 pull Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Paret med sitt bo på södra delen av 
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Västudden var fortfarande kvar. Vid ett tillfälle födosökte honan i 
Kausan medan den märkta hanen H8045 låg på de 2 äggen.) 

      Kanadagås 27 ex Stationär (Den ruggande flockens antal hade 
ökat sedan igår och tidvis ingick troligen även öns 2-3 par som 
misslyckats med häckningen.) 

      Gravand 7 ad Stationär (På Playan/Ostudden en ensam hane. I 
Kausan fanns idag 3 par samtidigt under kvällen varav 1 par med 
8 små ungar, 1 par med 7 större ungar och 1 par utan ungar. Av 
de 7 ungarna var 4 ringmärkta och 3 omärkta. Honorna med 
ungar var också ringmärkta.) 

      Gravand 15 pull Stationär (Paret med 9 ungar igår hade idag 
förlorat en unge. De två övriga kullarna från igår på 4 resp. 5 
ungar verkar idag ha reducerats till 3 resp. 4 och dessutom slagits 
ihop till en kull på 7 ungar.) 

      Gräsand 7 ex Stationär (6 hanar + 1 hona, låg i Kausan under 
morgonen.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex Stationär (Minst 30 ex, låg och dök som vanligt vid 

Lillelandsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 2 4K+ str S (En äldre fågel sträckte mot S långt ute vid 

horisonten i väster 04:55. På kvällen upptäcktes en äldre subadult 
fågel på vattnet strax utanför Nordstranden. På den sistnämnda 
hade en bit trasigt plastrep fastnat på undernäbben.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 2K Stationär (Vid ett tillfälle 2 ex på Ostudden och 1 

ex på Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Småspov 1 ex Stationär (Den höll till ute på Västudden hela 

dagen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 13 ex str SV (De passerade 06:20.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (Vid dagens ringmärkning av ungar på 

Rissastenens sjömärke konstaterades att av ursprungligen 18 bon 
med ruvning återstod endast 11 bon med ungar eller ägg (8 + 3). I 
de 8 bona ruvades fortfarande 1 + 2 ägg varav de sistnämnda två 
var under kläckning.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Turkduva 1 ex Rast (Den flög runt några varv i fyrområdet vid 

04:30-tiden och satt bl.a. en stund på Fotogenbodens tak, men 
blev där mobbad av en skärpiplärka. Den återupptäcktes under 
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eftermiddagen i fyrområdet.) 
      Ladusvala 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 1 ex Stationär (Ringmärktes.) 
      Stare 7 ad Rast (Vid ett tillfälle satt alla 7 på en sten i Kausan. 

Ännu har inga utifrån kommande ungfåglar setts på Nidingen.) 
      Bofink 1 hane Rast (Den satt och sjöng några strofer i 

Strandoxeln på eftermiddagen.) 
      Hämpling 1 hane Pulli/nyligen flygga 
      Hämpling 3 1K Stationär (Samtliga hamnade i näten vid 

Kruthuset. Ringmärktes som pulli stadie E. Tydligen en lyckad 
häckning någonstans mellan Kruthuset och SMHI:s väderstation.) 

 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520936&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520937&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520938&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520939&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520940&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520941&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520942&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520943&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520944&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520945&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29520946&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 18 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Benga Ragnewall, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 18 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen var det molnfritt till ca 2/3 och sikten var ganska god. 
Ganska snart blev himlen helt molnfri vilket varade i stort sett hela 
dagen. 
02:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,1C, vattenstånd -6 cm 
05:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,2C, vattenstånd -2 cm 
08:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +14,1C, vattenstånd -7 cm 
11:00: VSV 3 m/s, byvind 6 m/s, +16,1C, vattenstånd -12 cm 
14:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,2C, vattenstånd -8 cm 
17:00: NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,5C, vattenstånd -2 cm 
20:00: S 1 m/s, byvind 2 m/s, +17,3C, vattenstånd -8 cm 
23:00: S 1 m/s, byvind 2 m/s, +15,6C, vattenstånd -13 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Benga Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 03:45-11:45.  
 
OBSERVATIONER  
SJÖORRE Ca 30 ex i en födosökande flock vid Lillelandsrevet. 
TOPPSKARV 3 2K-fåglar på Ostudden och Klockfotsrevet. 
TOFSVIPA Ca 20 ex landade tillfälligt i Kausan 07:19 men fortsatte 
mot SV redan efter ett par minuter. 
KÄRRSNÄPPA 1 adult fågel av rasen alpina fortfarande kvar på SO-
udden. 
ROSKARL 2 hanar + 1 hona, födosökte på SO-udden under sen 
eftermiddag och strax O om Lilla bryggan under kvällen. 
RINGDUVA. 1 ex hade flugit in i nät 1A i gryningen men lyckades 
slita sig lös innan vi fick tag i den. 
TURKDUVA 1 ex i fyrområdet under morgonen, kvar sedan igår. 
TÖRNSÅNGARE 1 2K-fågel fångades och ringmärktes. 
GRÖNSISKA 1 hane besökte ön och ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
5 ex av 5 arter: Hussvala 1, skärpiplärka 1, törnsångare 1, grönsiska 1 
och hämpling 1. 
Totalt denna månad 351 och hittills i år 4606 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 3 personer och de 4 byggnadsarbetarna 
besöktes ön av 4 båtar. Ante Axelsson från Bua kom med 4 personer 
som besiktigade den renovering av de gamla fyrarna och byggnaderna 
som utförs av nämnda byggnadsarbetare. Dessutom kom Stefan med 
en konferensgrupp på 7 personer som skall stanna till i morgon. 
Vidare besöktes ön av en privatbåt med 2 personer och till sist var 
Potatis-Gunnar på kvällsvisit och påtade i sitt trädgårdsland. Totalt på 
ön idag alltså 23 personer. 
 
ÖVRIGT  
Idag hittades en ovanlig nattfjäril intill vårt potatisland i 
trädgårdsfållan. Det var en sotmätare, en art som aldrig tidigare 
noterats på Nidingen. T.o.m. förra året hade 398 arter fjärilar 
registrerats på ön och med sotmätaren är vi nu uppe i 399 arter. 
Byggnadsarbetarna kom och frågade om de kunde låna vår 
aluminiumbåt. De ville använda den för fiske med spö, vilket hittills 
hade misslyckats från öns stränder och bryggor. Tyvärr lyckades de 
inte få något napp från båten heller trots att de var ute närmare två 
timmar under kvällen. 
På kvällen slutade det nästan att blåsa och det blev bleke på havet. Då 
temperaturen dessutom låg på 17 plusgrader ännu vid 21-tiden 
bestämde vi oss för ett försök att locka till oss nattfjärilar med 
kvicksilverlampa och lakan uppsatta på fyrmästarhusets NV-sida. 
Resultatet av detta presenteras i morgondagens dagbok.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Hämpling 1 pull Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande 
      Kanadagås 33 ex i par Stationär (2 par på Svacken, som ännu inte 

har börjat rugga vingpennorna utan kunde flyga. I övrigt 6 ännu 
flygga ex utanför Nordstranden samt den ruggande flocken på 23 
ex.) 

      Gravand 7 ad Stationär (1 par utan ungar och 2 par i Kausan med 
7 stora resp. 8 små ungar, dessutom en ensam hane på SO-udden.) 

      Gravand 14 pull Stationär (Paren med 7 stora resp. 8 små ungar 
kvar i Kausan. Under kvällen hade kullen med 8 ungar miskat till 
7. ) 

      Gräsand - ex Stationär 
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      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex Stationär (Ca 30 ex, låg och dök S om 

Lillelandsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 47 ex Stationär 
      Toppskarv 3 2K Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Minst 3 dunungar från den 

tidigare ringmärkta kullen V om Playastenen sågs under kvällen.) 
      Tofsvipa 20 ex Rast (Ca 20 ex landade tillfälligt i Kausan 07:19 

men fortsatte mot SV redan efter ett par minuter.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 1 ad Rast (Den höll till på Playan 

under sen eftermiddag.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den sågs ute på Västudden under 

kvällen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ad Rast (2 hanar + 1 hona, födosökte på SO-udden 

under sen eftermiddag och strax O om Lilla bryggan under 
kvällen.) 

      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast (Den hade flugit in i nät 1A i gryningen men 

lyckades slita sig lös innan vi fick tag i den.) 
      Turkduva 1 ex Rast (Den sågs flygande i fyrområdet mobbad av 

en skärpiplärka under morgonen. Sannolikt samma som igår men 
den sågs ej mera under dagen.) 

      Tornseglare 2 ex Förbifl. (De passerade över de gamla fyrarna 
vid 16:30-tiden.) 

      Hussvala - ex Stationär (1 ad ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Törnsångare 1 2K Stationär (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 6 ex Rast (I flocken på 6 ex ingick 2 årsungar) 
      Bofink 1 hane Stationär (Den hördes sjunga i fyrområdet även 

idag.) 
      Grönsiska 1 2K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 1 hane Pulli/nyligen flygga 
      Hämpling 2 1K Stationär (Igår fångades och ringmärktes 3 ungar 

från den kull som kläckts på ön och idag ringmärktes en fjärde 
unge och kontrollerades en av gårdagens märkta ungar från 
samma kull.) 
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ONSDAG 19 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Benga Ragnewall, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 19 juni 2013 
 
VÄDER 
Det mulnade under natten och i gryningen var det helmulet. Under 
tiden 10:15-14:00 lätt regn. Kl. 14:40 började åskan mullra hotfullt 
och höll på med det kontinuerligt till 16:00. Rejält med regn under 
tiden 15:00-16:15, därefter tidvis uppehåll fram till kvällen. 
02:00: S 1 m/s, byvind 2 m/s, +16,1C, vattenstånd -10 cm 
05:00: SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,0C, vattenstånd -4 cm 
08:00: OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,3C, vattenstånd -7 cm 
11:00: SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +16,3C, vattenstånd -16 cm 
14:00: OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +15,5C, vattenstånd -19 cm 
17:00: O 7 m/s, byvind 12 m/s, +15,5C, vattenstånd -11 cm 
20:00: SSO 10 m/s, byvind 14 m/s, +16,8C, vattenstånd -9 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Benga Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:15-10:30.  
 
OBSERVATIONER  
SJÖORRE Ca 30 ex i en födosökande flock vid Lillelandsrevet. 
SVÄRTA En flock på 19 ex sträckte mot N väster om ön 08:08. 
TOPPSKARV 4 2K-fåglar varav 3 på Ostudden och 1 på 
Klockfotsrevet under morgonen. 
SMÅSPOV 1 ex lyfte från Hamnudden 05:40 och anslöt sig till en 
översträckande storspov och båda sträckte vidare mot SO. 
STORSPOV 1 ex sträckte lockande mot SO 05:40. När den passerade 
över Hamnudden lyfte en småspov därifrån och flög ikapp storspoven 
och båda följdes åt mot SO. 
SVARTSNÄPPA 1 ex hördes ett par gånger under morgonen, men 
rastade troligen bara tillfälligt. 
GRÖNBENA 1 ex hördes översträckande i mörkret 00:19.  
ROSKARL 2 hanar + 1 hona, kvar även idag, födosökte på stranden 
vid Playastenen vid 10-tiden. 
 
RINGMÄRKNING 
4 ex av 2 arter: Skärpiplärka 3 och stare 1. 
Totalt denna månad 355 och hittills i år 4610 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget idag, men nu kanske det kan bli fart på gräsklippningen igen. I 
morse levererade nämligen Stefan den nya gräsklipparen som 
Fastighetsverket lovat att betala. 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ganska tidigt och hämtade de 7 konferensgästerna och 
med sig hade han en IT-tekniker som fixade bättre prestanda på 
Stefans dator. Vid 16-tiden kom Patrik Stenberg, som körde Stefans 
ribbåt, med 5 konferensgäster och 2 värdinnor, vilka skall stanna över 
natten. Övriga besökare var fågelstationens 3 personer och de 4 
byggnadsarbetarna. Totalt på ön idag alltså 24 personer. 
 
ÖVRIGT  
Gårdagenskvällens påbörjade nattfjärilsfångst avslutades kl. 00:40 
natten som gick. Den sydliga vinden på endast 1-2 m/s bidrog till ett 
ganska bra resultat och många trevliga arter noterades, bl.a. satt 
samtidigt 10 mindre snabelsvärmare på det uppsatta lakanet. Mest 
gladde sig dock undertecknad åt den gula tigerspinnaren, som han 
själv aldrig sett på ön och som inte noterats på Nidingen sedan 1980.  
 
VID DATORN 
Uno Unger  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 3 pull Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Paret i Kausan/Västudden kvar och 
honan ruvar fortfarande.) 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 7 ad Stationär (2 par med 7 + 7 ungar i Kausan. 

Dessutom 1 par utan ungar och 1 hane på ön.) 
      Gravand 14 pull Stationär (Paren med 7 + 7 ungar kvar i 

Kausan.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex Stationär (Ca 30 ex i en födosökande flock vid 

Lillelandsrevet.) 
      Svärta 19 ex Str N (En flock på 19 ex sträckte mot N väster om ön 

08:08.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 30 ex Stationär (Minst 30 ex.) 
      Toppskarv 4 2K Stationär (3 ex på Ostudden och 1 ex på 

Klockfotsrevet under morgonen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Ett bo med 4 ägg i 

tärnkolonin precis SV om Västra rännan.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den lyfte från Hamnudden 05:40 och anslöt 

sig till en översträckande storspov och båda sträckte vidare mot 
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SO.) 
      Storspov 1 ex str SO (Den sträckte lockande mot SO 05:40. När 

den passerade över Hamnudden lyfte en småspov därifrån och flög 
ikapp storspoven och båda följdes åt mot SO.) 

      Svartsnäppa 1 ex Rast (Den hördes ett par gånger under 
morgonen, men rastade troligen bara tillfälligt.) 

      Grönbena 1 ex Str (Den hördes översträckande i mörkret 00:19.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ad Rast (2 hanar + 1 hona, kvar även idag, födosökte 

på stranden vid Playastenen vid 10-tiden.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 25 ex str SV (Under morgonen passerade två flockar 

med 13 resp. 12 ex.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Förbifl. (De flög över fyrområdet 08:00.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (3 nyss flygga årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 20 ex Rast (20-25 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Bofink 1 hane Stationär (Den satt i hög örtvegetation i Kausan 

och sjöng.) 
      Hämpling 2 ex Stationär (1 ad hane och 1 årsunge.) 
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TORSDAG 20 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Benga Ragnewall, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 20 juni 2013 
 
VÄDER 
Efter en mulen natt fortsatt mulet i gryningen och lätt dimma, man 
kunde se Lilleland men inte till Onsalalandet. Relativ dålig sikt fram 
till middagstid, men därefter sågs kustlinjen något bättre. 
Molnigheten gav vika successivt och under eftermiddag och kväll var 
himlen i stort sett molnfri. 
02:00: SSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,5C, vattenstånd -14 cm 
05:00: NV 3 m/s, byvind 7 m/s, +15,7C, vattenstånd -5 cm 
08:00: N 5 m/s, byvind 10 m/s, +15,0C, vattenstånd -4 cm 
11:00: NNV 4 m/s, byvind 4 m/s, +15,8C, vattenstånd -12 cm 
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,7C, vattenstånd -14 cm 
17:00: NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +16,5C, vattenstånd -6 cm 
20:00: NNV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,2C, vattenstånd -4 cm 
23:00: N 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,7C, vattenstånd -11 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:10, samma för tredje dagen i rad. 
 
PERSONAL 
Benga Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 03:45-12:45. Anette ansade buskar i några nätgator.  
 
OBSERVATIONER  
SJÖORRE Ca 30 ex i en födosökande flock vid Lillelandsrevet. 
KÄRRSNÄPPA De sågs först vid SO-udden under morgonen. Senare 
såg 1 ex vid Hamnudden flygande mot Playan. 
SMÅSPOV Först sågs 1 ex på Hamnudden 09:15, därefter flög ev. 
samma ex i sällskap med en storspov mot SV över Kausan 10:07, 
men den ångrade sig troligen och återvände till ön. 
STORSPOV 1 ex sträckte mot SV i sällskap med en småspov 10:07. 
När de kom över Klockfotsrevet anslöt sig ytterligare 1 ex till den 
förstnämnda.  
 
RINGMÄRKNING 
14 ex av 8 arter: Strandskata 1, tobisgrissla 1, skärpiplärka 3, 
härmsångare 1, svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 1 och stare 3. 
Totalt denna månad 369 och hittills i år 4624 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Både den nya och gamla gräsklipparen användes (2,5 tim). 
 



BESÖKARE 
Patrik Stenberg och son, som körde Stefans ribbåt, hämtade de 5 
konferensgästerna och de 2 värdinnorna vid 10-tiden. De 4 
byggnadsarbetarna, som skall fira midsommar iland, hämtades av 
Ante Axelsson och svärson vid 12-tiden. I övrigt endast 
fågelstationens 3 personer. Totalt på ön idag alltså 18 personer. 
 
ÖVRIGT 
Äntligen kunde vi glädja oss åt att använda en helt ny och 
förhoppningsvis bättre gräsklippare än den gamla. Men glädjen 
varade bara en trekvarts timma, innan den av helt oförklarlig 
anledning bara utan vidare stannade. Flera försök att starta den igen 
misslyckades. Men som om den gamla gräsklipparen ogillade 
konkurrensen från den nya maskinen, så gick den förstnämnda 
oklanderligt och stannade inte förrän bensinen tog slut efter nära två 
timmar. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
      Tobisgrissla 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 pull Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Stare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan ruvade fortfarande på 2 
ägg.) 

      Kanadagås - ex Stationär (Den ruggande flocken på 27 ex låg 
utanför Playan stora delar av dagen) 

      Gravand 7 ad+14 pull Stationär (Oförändrat sedan igår.) 
      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex Stationär (Ca 30 ex, födosökande vid 

Lillelandsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 2K Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (En unge till paret RÖ/MB och MG/VI 

i norra delen av Kausan ringmärktes. Senare visade det sig att 
detta par hade en unge till som förblev omärkt.) 

      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 2 ex Rast (De sågs först vid SO-udden 

under morgonen. Senare såg 1 ex vid Hamnudden flygande mot 
>Playan.) 
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      Småspov 1 ex Stationär (Först sågs 1 ex på Hamnudden 09:15, 
därefter flög ev. samma ex i sällskap med en storspov mot SV över 
Kausan 10:07, men den ångrade sig troligen och återvände till 
ön.) 

      Storspov 2 ex str SV (1 ex sträckte mot SV i sällskap med en 
småspov 10:07. När de kom över Klockfotsrevet anslöt sig 
ytterligare 1 ex till den förstnämnda.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 7 ex str SV (En flock.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Den enda ungen i bo 11 på 

västra gamla fyren låg på fyrplanen där den hanterades av en 
gråtrut, som dock skrämdes iväg. Ovisst om truten orsakat ungens 
död eller om den själv trillat ner från boet.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (En adult omärkt fågel, som fångades i 

det höga gräset vid bo 436, ringmärktes.) 
      Tornseglare 2 ex Förbifl. (De passerade över fyrområdet 12:00.) 
      Hussvala - ex Stationär (Ett naturligt bo med ägg rasade ner i natt 

på fågelstationens östra gavel.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (3 nyss flygga årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 100 ex Rast (Ca 100 ex varav 3 årsungar ringmärktes.) 
      Bofink 1 hane Stationär (Den satt och sjöng bl.a. i Strandoxeln 

under dagen.) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
      Gråsiska 1 ex Rast 
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FREDAG 21 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Benga Ragnewall, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 21 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen var det halvmulet men från 07-tiden klarnade det upp helt 
men vid 09-tiden blev det helmulet. Relativt disigt och sikten var 
måttlig, dock kunde man skönja fastlandet söderut till Ringhals. 
Bleke på havet under tiden 08:00-14:00. Under eftermiddagen 
regnade det till och från, men det klarnade upp från SV vid 19-tiden. 
02:00: NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,7C, vattenstånd -12 cm 
05:00: NNV 4 m/s, byvind 4 m/s, +16,9C, vattenstånd -5 cm 
08:00: SO 2 m/s, byvind 5 m/s, +18,7C, vattenstånd +1 cm 
11:00: O 1 m/s, byvind 2 m/s, +19,8C, vattenstånd -6 cm 
14:00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,4C, vattenstånd -10 cm 
17:00: SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,7C, vattenstånd -4 cm 
20:00: S 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,5C, vattenstånd +4 cm 
23:00: SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +17,5C, vattenstånd -1 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:10, årets längsta dag och 
sommarsolståndet inträffade exakt 07:00 idag. 
 
PERSONAL 
Benga Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 03:45-12:45.  
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA 2 ad av rasen alpina rastade på ön. 
BRUSHANE 3 hanar anlände till ön 12:00 och rastade en stund på 
Playan. 
MYRSPOV 1 ad hane anlände till ön 11:45 och sågs senast stå och 
sova på Hamnudden vid 14:30-tiden. 
SMÅSPOV 1 ex på Hamnudden vid 14:30-tiden. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes översträckande 08:05. 
GRÖNBENA 4 ex sträckte mot O över ön 05:14. 
ROSKARL 3 ex (2 hanar + 1 hona) stod på Hamnudden vid 14-tiden. 
 
RINGMÄRKNING 
70 ex av 6 arter: Strandskata 1, större strandpipare 1, skärpiplärka 1, 
lövsångare 1, stare 65 och gulsparv 1. 
Totalt denna månad 439 och hittills i år 4694 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Patrik Stenberg återkom idag för att fira midsommar med familj och 
bekanta och de var 10 personer till antalet. I övrigt endast 
fågelstationens 3 personer. Totalt på ön idag alltså 13 personer. 
 
ÖVRIGT 
Midsommarafton till ära hade Anette gjort en rabarberpaj som vi 
avnjöt till kvällen. Efter obligatorisk artgenomgång tog Benga denna 
sista kväll tillsammans fram sin gitarr och framförde några genuint 
egna sånger till alla lyssnandes förtjusning. 
 
VID DATORN 
Uno Unger  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 1 pull Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Stare 65 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan.) 

      Kanadagås 36 ex Stationär (Den ruggande flocken hade idag ökat 
till 36 ex och höll till på SO-udden eller i vattnet S därom.) 

      Gravand 7 ad Stationär (Oförändrat sedan 19/6.) 
      Gravand 13 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 

resp. 6 mindre ungar. En unge i sistnämnda kull hade försvunnit 
sedan igår) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex Stationär (Ca 30 ex, födosökande vid 

Lillelandsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär (Ca 40 ex.) 
      Strandskata - ex Stationär (Ungen till paret SV/OR och -/ME på 

Hamnudden ringmärktes.) 
      Större strandpipare - ex Stationär (Ungen till paret LB/OR och 

OR/GU på Hamnudden ringmärktes.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 2 ex Rast (De sågs bl.a. flygande en 

sväng över Hamnudden.) 
      Brushane 3 hane Rast (De anlände till ön 12:00 och rastade en 

stund på Playan.) 
      Myrspov 1 ad hane Rast (Den anlände till ön 11:45 och sågs 

senast stå och sova på Hamnudden vid 14:30-tiden.) 
      Småspov 1 ex Stationär (1 ex på Hamnudden vid 14:30-tiden som 
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strax därefter över till Västudden.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Str (Den hördes översträckande 08:05.) 
      Grönbena 4 ex str O (De sträckte mot O över ön 05:14.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ad Stationär (3 ex (2 hanar + 1 hona) stod på 

Hamnudden vid 14-tiden.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 23 ex Rast (En flock, rastade kort i Kausan under 

morgonen.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (En adult omärkt fågel, som fångades i 

det höga gräset vid bo 436, ringmärktes.) 
      Tornseglare 15 ex Förbifl. (15-20 ex flög omkring de gamla 

fyrarna.) 
      Hussvala - ex Stationär (Ett naturligt bo med ägg rasade ner i natt 

på fågelstationens östra gavel.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 2K hona med ruvfläck 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Stare 500 ex Rast (Minst 500 ex rastande/sträckande varav 65 

ringmärktes.) 
      Bofink 1 hane Stationär (Den satt och sjöng på olika ställen i 

fyrområdet under dagen.) 
      Gulsparv 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
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LÖRDAG 22 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Benga Ragnewall, Linda 
Niklasson, Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 22 juni 2013 
 
VÄDER 
En blåsig och regnig natt. Regnet upphörde inte förrän vid 06-tiden 
och därefter fortsatt helmulet resten av dagen, dock inget mer regn. 
02:00: S 12 m/s, byvind 19 m/s, +15,4C, vattenstånd +3 cm 
05:00: SV 13 m/s, byvind 17 m/s, +15,4C, vattenstånd +14 cm 
08:00: SV 11 m/s, byvind 15 m/s, +14,7C, vattenstånd +17 cm 
11:00: SV 9 m/s, byvind 14 m/s, +14,9C, vattenstånd +9 cm 
14:00: SSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,8C, vattenstånd -2 cm 
17:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +16,3C, vattenstånd +1 cm 
20:00: SSV 6 m/s, byvind 11 m/s, +15,9C, vattenstånd +8 cm 
23:00: SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,9C, vattenstånd -1 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:11. 
 
PERSONAL 
Benga Ragnewall, Uno Unger och Anette Unger fram till 17-tiden. 
Lasse Hellberg körde ut den nya personalen Linda Niklasson, Ulrika 
Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren och Veronica Tollgren. 
Benga åkte iland med Lasse. Anette och Uno stannar en vecka till. 
 
VERKSAMHET 
Ingen nät- eller burfångst pga. vädret. Inläggning av märkdata på 
Fagel2.  
 
OBSERVATIONER  
SKÄRSNÄPPA Lite överraskande hittades 1 ex på Hamnudden under 
morgonen. Den sågs även på Västudden vid 11:30-tiden. Den hade en 
blå färgring med vit inskription av den typ som vi använder på 
Nidingen, men ringen var alltför sliten för att kunna avläsas.  
KÄRRSNÄPPA Rasen alpina. Vid middagstid sågs 2 ad på 
Västudden som lyfte och flög österut. Någon timma senare hittades 
minst 5 ad på SO-udden.  
MYRSPOV 1 ad hane noterades vid middagstid flygande en sväng 
över Hamnudden och drog därefter till stranden vid Playastenen, där 
den senare sågs födosökande i en tångvall.  
SMÅSPOV Troligen samma ex som setts till och från på ön under 
denna månad födosökte på Hamnudden under förmiddagen. 
ROSKARL 3 ex (2 hanar + 1 hona) visade sig på Hamnudden under 
morgonen. Av allt att döma samma ex som setts till och från på ön 
sedan den 18/6.  
 



RINGMÄRKNING 
Ingen ringmärkning idag. 
Totalt denna månad 439 och hittills i år 4694 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1 tim). 
 
BESÖKARE 
Patrik Stenberg med familj och bekanta, tillsammans 10 personer, 
åkte iland vid 11:30-tiden. I övrigt endast fågelstationens 8 personer. 
Lasse Hellberg körde båten med ny och avgående personal. Totalt på 
ön idag alltså 19 personer. 
 
ÖVRIGT 
Fortsatta försök med att få igång den nya gräsklipparen misslyckades. 
Det lutar åt reklamation och Stefan får ta med sig den iland på 
måndag. 
Avsaltningsanläggningen har åter lagt av så för tillfället har vi 
brunnsvattnet inkopplat till hushållen på ön. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan.) 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 7 ad Stationär (2 par med 7 + 6 ungar i Kausan. I övrig 

1 par utan ungar på Playan och 1 hane på SO-udden. Den 
ensamma hane besökte även Kausan kortvarigt.) 

      Gravand 13 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 
resp. 6 mindre ungar.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 15 ex Stationär (Minst 15 ex på Ostudden.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Gårdagens ringmärkta och 

nästan flygga unge var kvar på Hamnudden.) 
      Skärsnäppa 1 ex Rast (Lite överraskande hittades 1 ex på 

Hamnudden under morgonen. Den sågs även på Västudden vid 
11:30-tiden. Den hade en blå färgring med vit inskription av den 
typ som vi använder på Nidingen, men ringen var alltför sliten för 
att kunna avläsas.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 5 ex Rast (Vid middagstid sågs 2 ad 
på Västudden som lyfte och flög österut. Någon timma senare 
hittades minst 5 ad på SO-udden.) 

      Myrspov 1 ad hane Rast (1 ad hane noterades vid middagstid 
flygande en sväng över Hamnudden och drog därefter till stranden 
vid Playastenen, där den senare sågs födosökande i en tångvall.) 
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      Småspov 1 ex Stationär (Troligen samma ex som setts till och från 
på ön under denna månad stod vid 08-tiden på en tångvall på 
Hamnudden.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ad Stationär (3 ex (2 hanar + 1 hona) visade sig på 

Hamnudden under morgonen. Av allt att döma samma ex som setts 
till och från på ön sedan den 18/6.) 

      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Silvertärna 5 ex str SV (En flock med 3 ad och 2 fjolåringar 

sträckte mot SV under tidig eftermiddag. Den ena fjolåringen hade 
mer vitt i pannan än den andra.) 

      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Stationär (Brevduva, sågs under kvällen på 

fågelstationen.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
      Stare 50 ex Förbifl. (Ca 50 ex flög mot SV över fyrområdet vid 21-

tiden. Ovisst om de sträckte ut över havet.) 
      Bofink 1 hane Spel/sång (Den hördes liksom tidigare dagar i och 

omkring fyrområdet.) 
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SÖNDAG 23 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 23 juni 2013 
 
VÄDER 
En del regn under natten. Uppklarnande från väster 03:30, därefter 
växlande molnighet. En regnskur passerade under tiden 06:00-07:00. 
Under dagen växlande molnighet och ytterligare någon mindre 
regnskur. Efter 15:00 klarnade det rejält västerifrån och det blev i 
stort sett molnfritt resten av dagen. 
02:00: SSV 6 m/s, byvind 16 m/s, +14,5C, vattenstånd -3 cm 
05:00: SSO 9 m/s, byvind 10 m/s, +15,5C, vattenstånd 0 cm 
08:00: SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,6C, vattenstånd +9 cm 
11:00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,9C, vattenstånd +7 cm 
14:00: S 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,8C, vattenstånd 0 cm 
17:00: S 7 m/s, byvind 10 m/s, +16,0C, vattenstånd +3 cm 
20:00: S 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,1C, vattenstånd +11 cm 
23:00: SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,0C, vattenstånd +5 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:11. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
20 nät 03:45-06:15 och 07:15-12:45. Genomgång av tobisgrisslebon 
och ringmärkning av ungar. Inläggning och korrekturläsning av 
märkdata på Fagel2.  
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA 1 ad av rasen alpina i Kausan under morgonen.  
SMÅSPOV Troligen samma ex som setts till och från på ön under 
denna månad födosökte på Hamnudden under morgonen. 
 
RINGMÄRKNING 
28 ex av 6 arter: Silvertärna 2, tobisgrissla 18, hussvala 1, 
skärpiplärka 2, rödhake 1 och stare 4. 
Totalt denna månad 467 och hittills i år 4722 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1 tim). 
 
BESÖKARE 



Endast fågelstationens personal på 7 personer. 
 
ÖVRIGT 
Linda blev träffad mitt i ögat av en skitande stare i samband med 
lösgörande av densamma ur nätmaskorna. Som tur var hade Patrick 
med sig antiseptisk ögonsalva som Linda fick applicerad på avsett 
ställe.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Silvertärna 2 pull Ringm 
      Tobisgrissla 18 pull Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 pull Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Stare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan.) 

      Kanadagås 40 ex Stationär (40 ex i den ruggande flocken, som 
höll till vid Prästens grav och på vattnet S därom.) 

      Gravand 7 ad Stationär (2 par med 7 + 6 ungar i Kausan. I övrig 
1 par utan ungar på Playan och 1 hane på SO-udden. Den 
ensamma hane besökte även Kausan kortvarigt.) 

      Gravand 13 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 
resp. 6 mindre ungar.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 ex str S (En flock vid 08-tiden) 
      Sjöorre 2 hona Stationär (De låg vid Lillelandsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (I norra delen av Kausan paret Rö/Mb 

+ Mg/Vi med 2 ungar varav en ringmärkt, mitt i Kausan -/Me + 
omärkt utan ungar, på Hamnudden paret Sv/Or + -/Me oroliga 
och nedanför trädgårdsfållan paret -/Me + -/Me med en ringmärkt 
unge.) 

      Större strandpipare - ex Stationär (Paret Lb/Or + Or/Gu med en 
stor och nästan flygg ringmärkt unge på Hamnudden.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 1 ex Rast (1 ex i Kausan under 
morgonen.) 

      Småspov 1 ex Stationär (Samma ex som setts till och från på ön 
under denna månad stod då och då under dagen på en tångvall på 
Hamnudden.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär (Inga varnande måsar i kolonin vid 

Västra rännan. Troligen har häckningen misslyckats för de par 
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som häckat där.) 
      Skrattmås 31 ex str SV (Två flockar under förmiddagen, 14 + 

17.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär (Ett av bona med 2 ägg V om Västra 

rännan hade idag 2 ungar som ringmärktes.) 
      Kentsk tärna 2 ad Stationär (2-3 ex.) 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (18 ungar ringmärktes i 

tobisholkarna samt i några naturbon.) 
      Tamduva 1 ex Stationär (Brevduva, samma som igår, satt på 

fyrmästarbostadens tak.) 
      Hussvala - ex Stationär (1 hona med ruvfläck ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (2 nästan utväxta årsungar 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 2K hona Stationär (Ringmärktes. Den hade ruvfläck.) 
      Stare 1500 ex str SV (Ca 1300 ex sträckte mot SV över ön 05:10-

05:45 men en del rastade tillfälligt på strändernas tångvallar och 
öns gräsmattor. Senare på förmiddagen sträckte ytterligare ca 200 
ex mot SV. 3 årsungar ringmärktes.) 

      Bofink 1 hane Spel/sång (Den höll liksom tidigare dagar till i och 
omkring fyrområdet.) 

      Hämpling 1 ex Stationär 
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MÅNDAG 24 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 24 juni 2013 
 
VÄDER 
I gryningen och fram till 11-tiden var det närmast helmulet, därefter 
successivt lättande molntäcke och mot kvällen var det nästan helt 
molnfritt och flödande solsken. 
02:00: S 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,9C, vattenstånd -2 cm 
05:00: S 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,9C, vattenstånd 0 cm 
08:00: S 7 m/s, byvind 10 m/s, +15,9C, vattenstånd +7 cm 
11:00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,9C, vattenstånd +4 cm 
14:00: S 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,8C, vattenstånd -3 cm 
17:00: SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,8C, vattenstånd -6 cm 
20:00: SSV 8 m/s, byvind 8 m/s, +16,3C, vattenstånd -3 cm 
23:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,9C, vattenstånd -7 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:11. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 03:45-12:45. Fortsatt genomgång av tobisgrisslebon och 
ringmärkning av ungar. Inläggning och korrekturläsning av märkdata 
på Fagel2. Lagning av tre nät. 
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA 1 ad av rasen alpina höll till på SO-udden under 
kvällen. 
SMÅSPOV Samma ex som setts till och från på ön under denna 
månad födosökte på Hamnudden under morgonen. 
GRÖNBENA 1 ex sträckte mot SV 17:30. 
ROSKARL 1 ad hona stod på Hamnudden vid 04:30-tiden. 
TURKDUVA 1 ex rastade i fyrområdet under morgonen. 
 
RINGMÄRKNING 
41 ex av 4 arter: Tobisgrissla 20, skärpiplärka 1, svarthätta 1 och stare 
19. 
Totalt denna månad 508 och hittills i år 4763 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (0,5 tim) samt tömning och städning av gästtoan (0,5 



tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 7 personer kom Stefan och 
Annika ut med 4 konferensgäster som stannar tills i morgon. Alltså 
totalt 13 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Fortsatta försök med att få igång den nya gräsklipparen misslyckades. 
Nu packar vi ihop den och kör den till firman Järnbröderna på 
Hisingen där den köptes, så får de se till att den blir i körbart skick 
innan vi tar tillbaka den. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 20 pull Ringm 
      Skärpiplärka 1 pull Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Stare 19 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan.) 

      Kanadagås 40 ex Stationär (Den ruggande flocken ökar nästan 
dagligen i antal.) 

      Gravand 7 ad Stationär (2 par med 7 + 6 ungar i Kausan. I övrigt 
1 par utan ungar på Playan och 1 hane på SO-udden. Den 
ensamma hane besökte även Kausan kortvarigt.) 

      Gravand 13 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 
resp. 6 mindre ungar.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Paret i tärnkolonin strax SV 

om Västra rännan hade 2 nykläckta ungar och 2 ägg under 
kläckning. ) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 1 ex Rast (Den höll till på SO-udden 
under kvällen.) 

      Småspov 1 ex Stationär (Samma ex som setts till och från på ön 
under denna månad stod då och då under dagen på en tångvall på 
Hamnudden.) 

      Grönbena 1 ex str SV (Den sträckte mot SV 17:30. ) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 hona Rast (Den stod en stund på Hamnudden under 

morgonen.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
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      Skrattmås 10 ex str SV (En flock passerade 06:46.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (20 ungar ringmärktes i naturliga 

bon frå Västra rännan och österut till fiskmåskolonin.) 
      Turkduva 1 ex Rast (Den rastade i fyrområdet under morgonen.) 
      Tornseglare 2 ex Förbifl. (De passerade över fyrområdet 08:45.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En knappt flygg årsunge 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svarthätta 1 2K hona Rast (Ringmärktes. Den hade ruvfläck.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 1300 ex str SV (Ca 1300 ex sträckte mot SV över ön tidigt 

under morgonen, men en del rastade tillfälligt på strändernas 
tångvallar och öns gräsmattor. 19 årsungar ringmärktes.) 

      Bofink 1 hane Spel/sång (Den höll liksom tidigare dagar till i och 
omkring fyrområdet.) 

      Hämpling 4 ex Stationär 
      Gråsiska 1 ex Rast (Rasen cabaret, kom flygande N om 

fyrområdet 06:14 och rastade i 4 minuter innan den drog mot 
NO.) 

 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585925&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585926&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585927&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585928&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585929&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585930&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585933&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585932&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585931&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585934&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585935&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585936&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585937&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585938&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585939&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585940&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585941&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585942&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585943&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585944&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29585945&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 25 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 25 juni 2013 
 
VÄDER 
Från gryningen växlande molnighet med låga sommarmoln. Sikten 
god redan när det ljusnade. Mitt på dagen nästan molnfritt men 
successivt alltmer höga slöjmoln under eftermiddagen. 
02:00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,6C, vattenstånd -11 cm 
05:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,5C, vattenstånd -10 cm 
08:00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,0C, vattenstånd -2 cm 
11:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,4C, vattenstånd 0 cm 
14:00: SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,7C, vattenstånd -5 cm 
17:00: VNV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,7C, vattenstånd -6 cm 
20:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,9C, vattenstånd -3 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:11. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 03:45-12:45. Inventering av hussvalebon och ringmärkning av 
ungar. Inläggning av märkdata på Fagel2.  
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA 1 ringmärkt ad av rasen alpina höll till i Kausan 
under morgonen. 
SMÅSPOV Samma ex som setts till och från på ön under denna 
månad sågs på Hamnudden och Västudden under dagen. 
GLUTTSNÄPPA 3 ex rastade kort på Hamnudden 05:05. Dessutom 
en överflygande fågel 05:12. 
TURKDUVA 1 ex rastade i fyrområdet under morgonen, troligen 
samma ex som igår. 
HUSSVALA Idag kontrollerades en svala som ringmärktes på 
Nidingen som bounge 17 juli 2010. 
TUMLARE 2 ex S om Nidingen och 2 ex N om Lilleland. 
 
RINGMÄRKNING 
60 ex av 4 arter: Hussvala 20, skärpiplärka 2, rörsångare 2 och stare 
36. 
Totalt denna månad 568 och hittills i år 4823 nymärkningar. 
 



 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 7 personer körde Stefan och 
Annika iland sina 4 konferensgäster vid 11-tiden och strax därefter 
anlände Ante och hans svärson med de 4 litauiska byggnadsarbetarna. 
Dessutom 1 båt med 3 personer. Alltså totalt 22 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Vi inspekterade en av öns botaniska rariteter, nämligen paddfoten. 
Den hade klarat sig bra och brtt ut sig med långa fruktbärande revor 
på sin växtplats två meter bakom den stora informationsskylten 
innanför Stora bryggan. Vidare hittade vi en stor larv av 
klöverspinnare som blev ett tacksamt fotoobjekt. 
 
VID DATORN 
Uno Unger  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Hussvala 20 pull Ringm 
      Skärpiplärka 2 pull Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Stare 36 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan.) 

      Grågås 5 ex Rast (En liten ruggande flock på Klockfotsrevet 
under eftermiddagen. När en båt närmade sig sam de ut till havs i 
SV-lig riktning.) 

      Kanadagås - ex Stationär (Storleken på den ruggande flocken 
oförändrad sedan igår.) 

      Gravand 6 ad Stationär (2 par med 7 + 6 ungar i Kausan. I övrigt 
1 par utan ungar på Playan.) 

      Gravand 13 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 
resp. 6 mindre ungar.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 2K Stationär (De stod tillsammans med storskarvar 

på Klockfotsrevet under eftermiddagen.) 
      Strandskata - ex Stationär (Paret Sv/Or + -/Me och dess unge 

kvar på Hamnudden.) 
      Större strandpipare - ex Stationär (Ungarna i gårdagens bo SV 

om Västra rännan hade lämnat boet och hittades ej, föräldrarna 
varnade.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 1 ad Märkt (Den höll till i Kausan 
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under morgonen.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Samma ex som setts till och från på ön 

under denna månad sågs idag både på Hamnudden och ute på 
Västudden.) 

      Gluttsnäppa 4 ex Rast (3 ex rastade kort på Hamnudden 05:05. 
Dessutom en överflygande fågel 05:12.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 14 ex str SV (En flock passerade under morgonen.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Turkduva 1 ex Rast (Den rastade i fyrområdet under morgonen, 

troligen samma som igår morse, trots att vi inte såg den under 
resten av gårdagen.) 

      Hussvala 26 ex i par Stationär (Vid boinventering av hussvalorna 
hittades 13 aktiva bon på 1830 års hus. I 6 bon kunde totalt 20 
ungar märkas. Dessutom 3 bon med små ungar och 4 bon med 
ägg. Utöver de aktiva bona på det stora gula huset häckar ett 
okänt antal par på andra byggnader.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär (2 knappt flygga årsungar 
ringmärktes.) 

      Sädesärla - ex Stationär 
      Rörsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Märkt (Den igår ringmärkta honan sågs även 

idag.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 400 ex Rast (Minst 400 ex rastande/sträckande varav 36 (1 

ad + 35 årsungar) ringmärktes.) 
      Bofink 1 hane Märkt (Den höll liksom tidigare dagar till i och 

omkring fyrområdet, ibland sjungande.) 
      Hämpling 1 1K hane Märkt (Egen kontroll av en tidigare i juni 

märkt årsunge.) 
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ONSDAG 26 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 26 juni 2013 
 
VÄDER 
Från gryningen mulet och tidvis duggregn fram till 09:30 då ett mera 
kontinuerligt regn drog in. Regnet hade ännu inte upphört vid 21-
tiden. 
02:00: VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,2C, vattenstånd -8 cm 
05:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,1C, vattenstånd -11 cm 
08:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,5C, vattenstånd -8 cm 
11:00: N 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,0C, vattenstånd -2 cm 
14:00: NNV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,0C, vattenstånd -10 cm 
17:00: NNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,3C, vattenstånd -12 cm 
20:00: NNV 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,7C, vattenstånd -9 cm 
23:00: VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,3C, vattenstånd -3 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:20 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 06:45-09:45. Inläggning av märkdata på Fagel2. Patrick 
ägnade flera timmar åt att ominstallera och uppgradera (mer minne 
och ny hårddisk) vår dator.  
 
OBSERVATIONER  
HAVSSULA En 4K flög omkring V och S om Nidingen under ca 5 
minuter vid 07:45-tiden. 
KÄRRSNÄPPA 1 ringmärkt ad av rasen alpina höll till i Kausan 
under morgonen även idag. 
SMÅSPOV Samma ex som setts till och från på ön under denna 
månad sågs på Hamnudden under morgonen. 
GLUTTSNÄPPA Vardera 1 ex hördes lockande under förbisträck vid 
08-tiden resp. 15:30-tiden. 
ROSKARL 1 hane + 1 hona stod ute på Hamnudden under morgonen.  
 
RINGMÄRKNING 
3 ex av 2 arter: Skärpiplärka 1 och stare 2. 
Totalt denna månad 571 och hittills i år 4826 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 7 personer kom Stefan och 
Annika ut med 8 konferensgäster vid 11-tiden som skall övernatta. 
Dessutom de 4 byggnadsarbetarna. Alltså totalt 21 besökare på ön 
idag.  
 
ÖVRIGT 
Idag blev det mycket innesittande p g a näst intill heldagsregn. När 
undertecknad skulle passa på att gå ut en stund medan det var 
uppehåll under morgonen hittade han inte sina skor. I brist på skodon 
gick han i alla fall ut i ett par tofflor, och tro det eller ej, han hittade i 
alla fall en sula :-) 
 
VID DATORN 
Uno Unger  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan.) 

      Grågås 15 ex Stationär (Minst 15 ex av ruggande fåglar sågs på 
Ostudden och S därom.) 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 6 ad Stationär (2 par med 7 + 6 ungar i Kausan. I övrigt 

1 par utan ungar på Playan.) 
      Gravand 13 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 

resp. 6 mindre ungar.) 
      Gräsand 2 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär (Fortfarande gott om ungar.) 
      Sjöorre 35 ex str S (Ca 35 ex i en flock mot S ute vid horisonten 

07:15.) 
      Sjöorre 10 ex Stationär (Utanför Ostudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 1 4K Förbifl. (Den flög omkring V och S om Nidingen 

under ca 5 minuter vid 07:45-tiden.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Den nu säkerligen flygga 

ungen på Hamnudden sågs under morgonen.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 1 ad Märkt (Den höll till i Kausan 

under morgonen.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Samma ex som setts till och från på ön 

under denna månad sågs på Hamnudden under morgonen.) 
      Gluttsnäppa 2 ex Str (Vardera 1 ex hördes lockande under 

förbisträck vid 08-tiden resp. 15:30-tiden.) 
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      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast (1 hane + 1 hona stod ute på Hamnudden 

under morgonen.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Vid inventeringen av bona 15/6 

hade bo 4 1 ägg under kläckning och bo 7 2 ägg. Idag hade 
ägget/ungen i bo 4 försvunnit och i bo 7 låg 2 små dunungar.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En ännu ej helt utvuxen årsunge 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 150 ex Rast (Minst 150 ex rastande/sträckande varav 2 

årsungar ringmärktes.) 
      Bofink 1 hane Märkt (Den höll liksom tidigare dagar till i och 

omkring fyrområdet, ibland sjungande.) 
      Hämpling 1 ad hane Stationär 
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TORSDAG 27 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 27 juni 2013 
 
VÄDER 
Dagen började med en helmulen himmel men ändå med god sikt. 
Efterhand uppklarnande och en hel del solsken under dagen. Under 
eftermiddagen tidvis viss molnighet och någon enstaka regnskur.  
02:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,8C, vattenstånd -8 cm 
05:00: VSV 4 m/s, byvind 8 m/s, +13,9C, vattenstånd -16 cm 
08:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,9C, vattenstånd -13 cm 
11:00: S 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,3C, vattenstånd -7 cm 
14:00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,3C, vattenstånd -8 cm 
17:00: SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,9C, vattenstånd -10 cm 
20:00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,3C, vattenstånd -4 cm 
23:00: SSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,9C, vattenstånd +1 cm  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:21 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 03:45-09:00 och 20 nät 09:00-11:00. Bogenomgång och 
ringmärkning av tobisgrissleungar på Västudden. Inläggning och 
korrekturläsning av märkdata på Fagel2.  
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA Först sågs 2 ex vid Playastenen under morgonen. 
Senare under dagen höll 1 ex till i Kausan. Sistnämnda var ej 
ringmärkt. 
SMÅSPOV 1 ex kvar sedan tidigare. 
GRÖNBENA 1 ex rastade tillfälligt på Västudden vid 16:30-tiden. 
ROSKARL 1 hane + 1 hona höll till ute på Hamnudden under 
morgonen. 
 
RINGMÄRKNING 
72 ex av 4 arter: Fiskmås 5, tobisgrissla 60, skärpiplärka 1 och stare 
6. 
Totalt denna månad 643 och hittills i år 4898 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 



 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 7 personer åkte Stefan och 
Annika iland med 8 konferensgäster vid middagstid och kom senare 
åter på kvällsbesök med 8 andra gäster. Dessutom de 4 
byggnadsarbetarna. Alltså totalt 29 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Idag är undertecknad rejält trött efter krälande efter samt 
framgrävande och ringmärkning av 60 tobisgrissleungar i naturbona 
under stenar på Västudden, så det blir inget annat än detta under 
rubriken Övrigt idag. 
 
VID DATORN 
Uno Unger  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Fiskmås 5 pull Ringm 
      Tobisgrissla 60 pull Ringm 
      Skärpiplärka 1 pull Ringm 
      Stare 6 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan och hanen låg och bevakade henne.) 

      Grågås 5 ex Stationär (5 ruggande fåglar sågs vid Ostudden.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 6 ad Stationär (2 par med 7 + 5 ungar i Kausan. I övrigt 

1 par utan ungar på Playan.) 
      Gravand 12 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 

resp. 5 mindre ungar.) 
      Gräsand 1 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär (Fortfarande gott om ungar.) 
      Sjöorre 5 ex Stationär (5-10 S utanför Ostudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K Stationär (Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Den nu säkerligen flygga 

ungen på Hamnudden sågs även idag.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 2 ad Stationär (Först sågs 2 ex vid 

Playastenen under morgonen. Senare under dagen höll 1 ex till i 
Kausan. Sistnämnda var ej ringmärkt.) 

      Småspov 1 ex Stationär (Samma ex som setts till och från på ön 
under denna månad sågs på Hamnudden under morgonen.) 

      Grönbena 1 ex Rast (Den rastade tillfälligt på Västudden vid 
16:30-tiden.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast (1 hane + 1 hona höll till ute på Hamnudden 

under morgonen.) 
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      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (5 årsungar i stadie C ringmärktes på 

Västudden.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (60 boungar ringmärktes på Västudden 

i naturbon.) 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En knappt flygg årsunge 

nätfångades och ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 75 ex Rast (Ca 75 ex rastande/sträckande varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ad hane Stationär 
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FREDAG 28 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 28 juni 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet och god sikt från gryningen och resten av dagen. 
Ingen nederbörd. 
02:00: S 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,6C, vattenstånd -3 cm 
05:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,9C, vattenstånd -7 cm 
08:00: SSO 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,9C, vattenstånd -4 cm 
11:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,1C, vattenstånd +2 cm 
14:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,8C, vattenstånd +1 cm 
17:00: S 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,7C, vattenstånd -4 cm 
20:00: S 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,7C, vattenstånd -5 cm 
23:00: SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,3C, vattenstånd -2 cm  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:21 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
20 nät 03:45-10:15 samt 4 burar på Playan 04:10-07:10 utökat till 7 
burar på samma ställe 07:10-10:10. Bogenomgång och ringmärkning 
av tobisgrissleungar mellan fyrområdet och Ostudden. Inläggning och 
korrekturläsning av märkdata på Fagel2.  
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA 13 ex rastade i Kausan 07:45 varav en redan 
ringmärkt. 56 ex höll till på SO-udden vid 17-tiden. Samtliga ex var 
adulter av rasen alpina. 
MYRSPOV 1 hane och 1 hona, båda adulta, födosökte på tångvallen 
innanför SO-udden vid 17-tiden. 
SMÅSPOV 1 ex kvar sedan tidigare och sågs på Hamnudden under 
kvällen. 
STORSPOV 4 ex lyfte från Playan vid 04-tiden och sträckte mot S. 1 
ex sträckte mot S över ön 11:40. 
GLUTTSNÄPPA 3 ex förbisträckande 17:45. 
GRÖNBENA 1 ex hördes översträckande under eftermiddagen. 
ROSKARL 1 hane + 1 hona höll till ute på SO-udden under 
eftermiddagen. 
 
RINGMÄRKNING 



71 ex av 7 arter: Större strandpipare 3, fiskmås 5, silltrut 2, gråtrut 1, 
tobisgrissla 48, skärpiplärka 3 och stare 9. 
Totalt denna månad 714 och hittills i år 4969 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens personal på 7 personer och de 4 
byggnadsarbetarna. Alltså totalt 11 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Efter dagens slit med ringmärkning av tobisgrisslans boungar är 
genomgången av öns samtliga bon nästan klar. Det som återstår är en 
del svåråtkomliga bon under slånbuskage. Man kan tryggt konstatera 
att tobisgrisslorna har haft ett gott år och för andra året i rad har vi 
lyckats ringmärka mer än 200 ungar. 
Vid boinventeringen av tobisgrissla hittades ett stort ex av 
strandkvanne strax O om Rissastenen, en växt som bara setts en gång 
tidigare på Nidingen.  
 
VID DATORN 
Uno Unger  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 pull Ringm 
      Fiskmås 5 pull Ringm 
      Silltrut 2 pull Ringm 
      Gråtrut 1 pull Ringm 
      Tobisgrissla 48 pull Ringm 
      Skärpiplärka 3 pull Ringm 
      Stare 9 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Honan låg fortfarande på sitt bo N 
om Kausan och hanen födosökte i vattnet strax utanför.) 

      Grågås 5 ex Stationär (5 ruggande fåglar sågs vid Ostudden.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 7 ad Stationär (2 par med 7 + 4 ungar i Kausan. I övrigt 

1 par + 1 hane på ön.) 
      Gravand 11 pull Stationär (I Kausan två kullar med 7 stora ungar 

resp. 4 mindre ungar. Sistnämnda kull hade förlorat ett syskon 
sedan igår.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (Ett bo med några rötägg hittades på stigen V 

om Kruthusnäten. Med detta totalt 57 bon funna i år. Fortfarande 
gott om ungar.) 

      Sjöorre 5 ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
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      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (En kull med 3 ganska stora 

ungar (stadie C) ringmärktes på stranden utanför trädgårdsfållan. 
En omärkt hona och en metallringmärkt hane var föräldrar.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 56 ad Stationär (13 ex rastade i 
Kausan 07:45 varav en redan ringmärkt. 56 ex höll till på SO-
udden vid 17-tiden.) 

      Myrspov 2 ad Rast (1 hane och 1 hona, båda adulta, födosökte på 
tångvallen innanför SO-udden vid 17-tiden.) 

      Småspov 1 ex Stationär (Den var kvar sedan tidigare och sågs på 
Hamnudden under kvällen.) 

      Storspov 5 ex Rast (De lyfte från Playan vid 04:00-tiden och 
sträckte mot S.) 

      Gluttsnäppa 3 ex Förbifl. (De kom förbisträckande 17:45.) 
      Grönbena 1 ex Rast (Den hördes översträckande under 

eftermiddagen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast (1 hane + 1 hona höll till på SO-udden under 

vid 17-tiden.) 
      Skrattmås 23 ex str SV (14 + 9.) 
      Fiskmås - ex Stationär (5 årsungar ringmärktes i fiskmåskolonin 

NO om Fotogenboden.) 
      Silltrut - ex Stationär (2 årsungar ringmärktes längst österut på 

Svacken.) 
      Gråtrut - ex Stationär (1 årsunge ringmärktes på Svacken 

innanför Mandalsten.) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär (I östra kolonin NO om Kruthuset minst 

2 stora ungar som fortfarande matas. Tärnkolonin vid Västra 
rännan inkl. fisktärnorna verkar vara helt utplånad.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär (49 boungar ringmärktes O om 
fyrområdet. Totalt har i år märkts 203 ungar.) 

      Turkduva 1 ex Rast (1 ex flög över fyrområdet 07:30 och landade 
innanför Kausan.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (3 knappt/nyligen flygga årsungar 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 75 ex Rast (Ca 75 ex rastande/sträckande varav 9 årsungar 

ringmärktes.) 
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LÖRDAG 29 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 29 juni 2013 
 
VÄDER 
Mulet från gryningen och regn tidvis. Måttlig sikt. Mitt på dagen 
delvis lättande molntäcke ett par timmar, men åter mulnade och en 
del regnskurar under resten av dagen. 
02:00: SSO 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,4C, vattenstånd 0 cm 
05:00: SSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,7C, vattenstånd -3 cm 
08:00: S 8 m/s, byvind 10 m/s, +13,9C, vattenstånd -6 cm 
11:00: SSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +14,1C, vattenstånd -4 cm 
14:00: SSV 12 m/s, byvind 14 m/s, +13,1C, vattenstånd +2 cm 
17:00: V 11 m/s, byvind 16 m/s, +15,5C, vattenstånd +3 cm 
20:00: VSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +13,8C, vattenstånd +7 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:22 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Ingen nätfångst pga. vädret men 25 burar i Kausan 09:40-13:40. 
Inläggning och korrekturläsning av märkdata på Fagel2. En hel del 
havsfågelspaning under dagen gav inte mer än några havssulor. 
 
OBSERVATIONER  
HAVSSULA Samtliga ex var subadulta (2K-4K) och passerade väster 
om Nidingen under tiden 14:26-17:24. 
KÄRRSNÄPPA 4 ad av rasen alpina stod på stenar i Kausan vid 06-
tiden. 
BRUSHANE 3 hanar sträckte söderut över Playan 06:10. 
MYRSPOV 2 ad som sågs på Hamnudden/Playan vid 06-tiden ökade 
till 5 ad på Playan under kvällen. 
SMÅSPOV 1 ex kvar sedan tidigare dagar. 
STORSPOV 5 + 3 sydsträckande under dagen. 
ROSKARL 1 hane + 1 hona höll till på Hamnudden vid 06-tiden. 
 
RINGMÄRKNING 
16 ex av 2 arter: Skärpiplärka 15 och stare 1. 
Totalt denna månad 730 och hittills i år 4985 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens personal på 7 personer och de 4 
byggnadsarbetarna. Alltså totalt 11 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Vid artgenomgången på kvällen bjöd Adrian och Anette hela 
personalen på kolapaj med vispgrädde, vilket uppskattades mycket. 
 
VID DATORN 
Uno Unger  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 15 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 7 ad Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 35 ex str S (Ca 20 + 15 ex.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 4 ex str S (Samtliga ex var subadulta (2K-4K) och 

passerade väster om Nidingen under tiden 14:26-17:24.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär (På Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 31 ad Rast (De höll till i Kausan och 

på SO-udden under dagen.) 
      Brushane 3 ad hane str S (3 hanar sträckte söderut över Playan 

06:10.) 
      Myrspov 5 ad Rast (2 ex vid på Hamnudden/Playan vid 06-tiden 

ökade till 5 ex på Playan under kvällen.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den är kvar sedan tidigare dagar.) 
      Storspov 8 ex str S (5 + 3.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ad Rast (Hane + hona, höll till på Hamnudden vi 06-

tiden.) 
      Skrattmås 44 ex str SV (15 + 17 + 12.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
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      Tornseglare 10 ex Str 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (15 årsungar i olika utveckling 

ringmärktes varav 4 ej helt utväxta.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 150 ex Rast (Ca 150 ex sträckande/rastande under dagen. 

Endast en årsunge ringmärktes idag.) 
      Hämpling 3 ex Stationär (Enbart honfärgade.) 
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SÖNDAG 30 Juni 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Uno Unger, Veronica 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 30 juni 2013 
 
VÄDER 
Efter en natt med riktigt busväder, massor av regn och rejäl kuling, 
började dagen med växlande molnighet och god sikt. Efter hand 
under förmiddagen värmde solen bra från en relativt molnfri himmel. 
Eftermiddagen med växlande molnighet. 
02:00: VNV 12 m/s, byvind 18 m/s, +12,7C, vattenstånd +25 cm 
05:00: NNV 6 m/s, byvind 11 m/s, +12,6C, vattenstånd +24 cm 
08:00: NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,0C, vattenstånd +13 cm 
11:00: NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,1C, vattenstånd +5 cm 
14:00: NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +14,3C, vattenstånd +4 cm 
17:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,1C, vattenstånd -1 cm 
20:00: NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,5C, vattenstånd -8 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:23 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger. Anette och Uno 
åkte iland på eftermiddagen och avlöstes av Åsa Rydén, Patrik 
Rydén-Järås och Tommy Järås. Hugo och Anne-Lis Krantz skötte 
personalbytet med stationsbåten. 
 
VERKSAMHET 
25 burar i Kausan 06:50-14:50. Nätgator och gångstigar mellan 
nätgrupperna fick en välbehövlig trimmeransning.  
 
OBSERVATIONER  
TOPPSKARV 4 ex stod bland storskarvar på Klockfotsrevet under 
eftermiddagen. 
TOFSVIPA 1 ex rastade på SO-udden under morgonen samt 1 ex 
översträckande mot SV 
KÄRRSNÄPPA 27 ad av rasen alpina rastade på ön under dagen. 
SKÄRSNÄPPA En 3K+ stod på en sten i norra delen av Kausan vid 
07-tiden. Den var färgringmärkt och ringinskriptionen var ALU som 
märktes här på Nidingen i maj 2012. Det ex som sågs för 8 dagar 
sedan var uppenbarligen samma fågel som dagens.  
MYRSPOV 5 ad på Playan under dagen. 
SMÅSPOV 1 ex som hållit till på ön under en längre tid. Två ex 
sträckte över ön vid 16:30  
ROSKARL 1 hane + 1 hona höll till på Hamnudden vid 06-tiden 



liksom igår och sågs även senare under dagen. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 2 arter: Tobisgrissla 6 och skärpiplärka 9. 
Totalt denna månad 745 och hittills i år 5000 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens personal på 12 personer samt de 4 
byggnadsarbetarna. Alltså totalt 16 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Härligt att vara här igen. Tyvärr glömdes en kasse någonstans, så te, 
godis, jordgubbar mm saknas på bordet. 
 
VID DATORN 
Uno Unger /Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 6 ex Ringm 
      Skärpiplärka 9 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Paret i Kausan har ännu inte kläckt 
sina 2 ägg.) 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 7 ad Stationär (De två paren med 7 resp. 3 ungar i 

Kausan, ett par utan ungar och en ensam hane.) 
      Gravand 10 pull Stationär (7 ungar i den större kullen medan den 

mindre kullen hade reducerats från 4 till 3 ungar sedan i förrgår.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär (På Klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Tofsvipa 2 ex Rast (Den ena höll till på SO-udden under 

morgonen. Den andra sträckte åt SV) 
      Skärsnäppa 1 3K+ Stationär (En 3K+ stod på en sten i norra 

delen av Kausan vid 07-tiden. Den var färgringmärkt och 
ringinskriptionen var ALU som märktes här på Nidingen i maj 
2012. Det ex som sågs för 8 dagar sedan var uppenbarligen 
samma fågel som dagens.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 27 ad Rast (27 ad rastade på ön under 
dagen.) 

      Myrspov 5 ad Rast 
      Småspov 3 ex Stationär (1 ex kvar sedan tidigare dagar, stod bl.a. 
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på Hamnudden vid 06-tiden. Två sträckte över ön vid16:30) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (I Kausan) 
      Grönbena 4 ex Rast (På SO-udden på kvällen) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ad Rast (1 hane + 1 hona höll till på Hamnudden vid 

06-tiden liksom igår.) 
      Skrattmås 1 2K Rast (I Kausan vid 06-tiden och på kvällen) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Bo 16 på gamla fyrarna hade 

pga regnet och blåsten sistlidna natt ramlat ner på marken. Den 
unge som tidigare ringmärkts där sågs ej till.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (En adult fågel ringmärktes i tobisholk 

L 55. Dessutom ringmärktes 5 boungar i tre olika bon. Totalt har 
ca 170 bon varit bebodda i år.) 

      Tornseglare 14 ex Str (5 + 9, förbisträckande tidigt på 
morgonen.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (9 årsungar burfångades i Kausan 

och ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 150 ex Rast (Ca 150 ex.) 
      Bofink 1 hane Stationär 
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MÅNDAG 1 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Linda Niklasson, Patrick 
Tollgren Lazarov, Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 1 juli 2013 
 
VÄDER 
Mojnande under natten och lätt mulet. Växlande mulet stor del av 
dagen. Mot kvällen tonade det upp sig i sydväst och så kom regn och 
tilltagande vindar. 
02:00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,9C, vattenstånd -6 cm 
05:00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,6C, vattenstånd -2 cm 
08:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,3C, vattenstånd -2 cm 
11:00: SSV 2 m/s, byvind 4 m/s, +14,7C, vattenstånd -6 cm 
14:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,2C, vattenstånd 0 cm 
17:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,9C, vattenstånd +6 cm 
20:00: VNV 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,9C, vattenstånd +8 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:24 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Åsa Rydén, Patrik Rydén-Järås och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
16 burar på Playan 05:00-18:00 och 25 burar i Kausan 05:00-20:00. 
24 nät 04:15-12:00. Inläggning av egna kontroller i datorn. 
Trutmärkning på Svacken och nästan bort till Prästens grav. 
Färgmärkning av silltrutar. Avläsning av tretåmåsar. 
 
OBSERVATIONER  
VITKINDAD GÅS 1 ex låg ihop med kanadagäss under hela dagen 
TOPPSKARV 6 ex på Klockfotsrevet. 
KÄRRSNÄPPA 18 ad av rasen alpina rastade på ön under dagen. 
MYRSPOV 2 ad en hane och en hona sågs vid skilda tillfällen. 
SMÅSPOV 1 ex verkar vara för sig och två andra har setts flyga runt 
vid flera tillfällen. 
DRILLSNÄPPA Säsongens första ringmärkta drillsnäppa. Detta är 
tidigt, endast vid två tillfällen 1981 och 2008 har märkts tidigare och 
då den sista juni. 
ROSKARL 2 ex vid stora bryggan. 
TRETÅIG MÅS Årets första unge flög idag. 
SILLTRUT 29 ungar märktes på Svacken och bort mot Prästens grav. 
Minst lika många ungar låg nydöda. Uppenbart hade ungarna svårt 
med ovädret som var natten till i går. 
GRÅTRUT 13 ungar ringmärktes. De ungarna var stora och det 
verkade ha gått bra för gråtrutarna. 



SMÅTÄRNA 1 ex flyg över ön från västudden mot öster. 
TOBISGRISSLA 3 kontroller i holkarna. Åldrarna var 13, 14 resp 16 
år 
 
RINGMÄRKNING 
70 ex av 5 arter: Drillsnäppa 1, gråtrut 13 pulli, silltrut 29 pulli, 
skärpiplärka 25 och stare 2. 
Totalt denna månad 70 och hittills i år 5070 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens personal på 8 personer samt de 4 byggnadsarbetarna. 
Dessutom var Anette Selden + 4 personer och lite senare 
Potatisgunnar på besök. Alltså totalt 18 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Lite deprimerande att så många trutungar låg döda längre österut på 
ön. Det hårda vädret som var natten mellan lördag och söndag tog 
nog hårt på silltrutungarna. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Silltrut 29 ex Ringm 
      Gråtrut 13 ex Ringm 
      Skärpiplärka 25 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Paret i Kausan har ännu inte kläckt 
sina 2 ägg.) 

      Vitkindad gås 1 ex Rast (I ena kanadagåsflocken hela dagen) 
      Kanadagås 51 ex Stationär (24+27 i två flockar i var sin del av 

ön.) 
      Gravand 7 ad Stationär (De två paren med 7 resp. 3 ungar i 

Kausan, ett par utan ungar och en ensam hane.) 
      Gravand 10 pull Stationär (7 ungar i den större kullen medan den 

mindre kullen hade 3 ungar) 
      Gräsand 2 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 8 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Stationär (På Klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 18 ad Rast (18 ad rastade på ön under 
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dagen.) 
      Myrspov 2 ad Rast 
      Småspov 3 ex Stationär (Ett ex verkar gå för sig själv och två har 

setts ihop vid ett par tillfällen.) 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (säsongens första ringmärkta) 
      Grönbena 5 ex Str (Sträckande förbi) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ad Rast 
      Skrattmås 1 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (Ringmärkning av ungar kring svacken. 

Ovädret i förrgår natt hade tagit hårt på ungarna och många låg 
döda. 29 ringmärktes varav 27 färgmärktes) 

      Gråtrut - ex Stationär (13 ungar ringmärktes , varav 12 på 
svacken och en vid Playasten) 

      Havstrut - ex Stationär (En stor unge låg i östra delen av 
svacken) 

      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Idag flög årets första unge.) 
      Småtärna 1 ex Förbifl. (Överflygande under morgonen från 

västudden och österu) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär (1 eller 2 ex sågs flera gånger under 

dagen) 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Tre kontrollerade i holkar, 13, 15 resp 

16 år gamla.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (9 årsungar burfångades i Kausan 

och ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kråka 1 ex Stationär 
      Stare 50 ex Rast 
      Hämpling 5 ex Stationär 
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TISDAG 2 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Linda Niklasson, Patrick 
Tollgren Lazarov, Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 2 juli 2013 
 
VÄDER 
En typisk sommardag, kyligt, blåsigt och växlande molnighet. 
02:00: VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,5C, vattenstånd +12 cm 
05:00: SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,9C, vattenstånd +15 cm 
08:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,0C, vattenstånd +12 cm 
11:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,6C, vattenstånd +5 cm 
14:00: SSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,1C, vattenstånd 0 cm 
17:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,2C, vattenstånd +6 cm 
20:00: S 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,8C, vattenstånd +4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:24 och ner 22:08. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Åsa Rydén, Patrik Rydén-Järås och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
16 burar på Playan 04:30-19:00 och 25 burar i Kausan 04:30-19:00. 
17 nät 04:15-13:15 Inläggning av egna kontroller i datorn. 
Trutmärkning öster rissasten. Avplockning av ljusloggrar på 
tretåmåsar. 
 
OBSERVATIONER  
VITKINDAD GÅS 1 ex låg ihop med kanadagäss under hela dagen 
GRAVAND Öns fjärde gravandspar gick i vattnet idag. De hade 
häckat under 1855 års hus och blev skrämda på väg där ifrån. Vi 
samlade ihop 6 ungar och satte i en bur på tången som vi kunde öppna 
med snöre på långt håll. Efter ungefär en halvtimma återkom paret 
och ungarna kunde släppas. 
TOPPSKARV 1 ex på Klockfotsrevet. 
KÄRRSNÄPPA 9 ad  
STORSPOV 1 ex rastade kort i Kausan och drog sedan vidare mot 
SSV 
SMÅSPOV 1 ex verkar vara för sig och två andra har setts flyga runt 
vid flera tillfällen, precis som dagarna innan. 
ROSKARL 2 ex vid stora bryggan. 
SILLTRUT 38 ungar märktes kring Rissasten och österut nästan till 
dammen, 30 av dessa färgmärktes. 
KNUBBSÄL 1 kut har spolats upp strax öster om lilla bryggan. 
 
RINGMÄRKNING 



60 ex av 6 arter: Ejder 3 pulli, fiskmås 5 pulli, silltrut 38 pulli, tretåig 
mås 2 pulli, skärpiplärka 8 och stare 4. 
Totalt denna månad 130 och hittills i år 5130 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning av turisttoan, halvtimma. 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens personal på 8 personer samt de 4 byggnadsarbetarna.  
 
ÖVRIGT 
Två tretåiga måsar med ljusloggrar fanns kvar i övre fönstren på 
utsidan av båda gamla fyrarna. Först gjordes ett försök med förlängt 
skaft på fem meter att från stegens övre del försöka nå upp till övre 
fönstret på östra sidan av östra fyren. Det blev lite för tungt att med 
en hand styra håven i änden på skaftet, så första försöket 
misslyckades. Patrik T. förlängde då med ytterligare 1,5 m håvskaft 
så att man kunde stå på stegen och hålla skaftet med båda händerna. 
Samtidigt band jag fast mig med rep i övre delen av stegen. Då 
fungerade det och vi lyckades fånga in de två som vi visste om. Båda 
hade alltså bytt häckningsplats sedan förra året. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 3 ex Ringm 
      Fiskmås 5 ex Ringm 
      Silltrut 38 ex Ringm 
      Tretåig mås 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Stare 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Paret i Kausan har ännu inte kläckt 
sina 2 ägg. Båda adulterna kontrollerades och det är samma 
gamla strävsamma par. Honan märktes 1991.) 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär 
      Kanadagås 37 ex Stationär (Troligen fler, alla sågs nog inte.) 
      Gravand 8 ad Stationär (Idag kläckte öns fjärde häckande par sex 

ungar.) 
      Gravand 16 pull Stationär (7+3+6 ungar) 
      Ejder - ex Stationär (3 pulli ringmärktes) 
      Sjöorre 11 ex Rast (kring ostudden) 
      Småskrake 4 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 9 ad Rast 
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      Småspov 3 ex Stationär (1+2) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 2 ex Str (1+1 mot SSV) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ad Rast 
      Skrattmås 7 ex str SV (3+4) 
      Fiskmås - ex Stationär (5 ungar ringmärktes) 
      Silltrut - ex Stationär (38 ungar ringmärktes, varav 30 

färgmärktes) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (En unge, samma som i går, 

flyger nu elegant. Den kommer från bo 15,5. Den gillade att bada. 
Två ungar ringmärktes.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (En unge sågs i vattnet idag.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (8 ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kråka 1 ex Stationär 
      Stare 25 ex Rast (4 ringmärktes) 
      Hämpling 3 ex Stationär 
      Storspov 1 ex str SV 04:30 
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ONSDAG 3 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Linda Niklasson, Patrick 
Tollgren Lazarov, Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 3 juli 2013 
 
VÄDER 
Redan under f.m. kom en front in från SV och från tidig e.m. började 
det regna lätt. Hela e.m. och kväll skvätte det sedan. 
02:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,3C, vattenstånd -4 cm 
05:00: S 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,9C, vattenstånd +3 cm 
08:00: S 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,5C, vattenstånd +3 cm 
11:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,2C, vattenstånd -6 cm 
14:00: OSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +17,9C, vattenstånd -10 cm 
17:00: OSO 8 m/s, byvind 13 m/s, +15,9C, vattenstånd -4 cm 
20:00: OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,6C, vattenstånd -2 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:25 och ner 22:07. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Åsa Rydén, Patrik Rydén-Järås och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
16 burar på Playan 04:30-16:15 och 25 burar i Kausan 04:30-16:15. 
24 nät 04:15-13:15 Inläggning av egna kontroller i datorn. Nu är årets 
märkningar och kontroller för mars t o m maj inskickade till 
ringmärkningscentralen. 
 
OBSERVATIONER  
GRAVAND Gårdagens kläckta ungar med föräldrar är inte sedda 
idag. Antingen är de kring ostudden eller också simmade de iväg från 
ön. 
KÄRRSNÄPPA 6 ad  
GLUTTSNÄPPA 5 ex på playan  
SMÅSPOV 1 ex, troligen samma ex som gått på playan i flera dagar. 
Idag gick den in i en vadarbur och blev den 15:e ringmärkta 
småspoven på stationen. 
TOBISGRISSLA Tre adulter kontrollerades i olika holkar idag. 
Åldrarna var imponerande 12, 21 resp 24 år. Den äldsta 
kontrollerades även för några år sedan och är ursprungligen märkt på 
Yttre Tistlarna, 3 mil norr Nidingen. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 8 arter: Större strandpipare 4 pulli, drillsnäppa 1, småspov 1, 
hussvala 1 ex, skärpiplärka 1, gransångare 1, stare 2 och hämpling 1. 
Totalt denna månad 145 och hittills i år 5145 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1,5 timma. 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens personal på 8 personer samt de 4 byggnadsarbetarna. 
En båt med 2 personer letade sig in till ön under e.m. och ligger kvar 
ännu i kvällningen. Summa 14 personer. 
 
ÖVRIGT 
Dagens lite udda fångst var småspoven. Det var många år sedan 
undertecknad hade en sådan i sina händer.  
Man kan inte annat än förundras över ålderssammansättningen hos 
tobisgrisslorna. Nu har vi tagit sex individer de senaste dagarna och 
medelåldern hos dessa är nästan 17 år ! 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 4 pull Ringm 
      Småspov 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Stare 4 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Fortfarande ruvande) 
      Kanadagås 29 ex Stationär (Troligen endast en mindre del av 

flocken sedd idag.) 
      Gravand 6 ad Stationär 
      Gravand 10 pull Stationär (7+3 ungar, Gårdagens kläckta med 

föräldrar är inte sedda idag. Antingen är de kring ostudden eller 
också simmade de iväg från ön.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Str (Säsongens första sträckte iväg. Först flög den 

åt SV men efter ön bytte den riktning och tog sikte på Ringhals.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (4 nykläckta ringmärktes strax 

ost om jordkällaren. Dessutom kontrollerades en just flygg unge 
från paret söder stora bryggan.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 6 ad Rast 
      Småspov 1 ex Stationär (ringmärktes. Detta var stationens 15:e 

ringmärkta småspov.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (ringmärktes) 
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      Gluttsnäppa 5 ex Str (Gick på playan vid uppsättandet av 
burarna på morgonen.) 

      Rödbena - ex Rast 
      Skrattmås 1 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Tre kontrollerade adulter i åldrar av 

12, 21 resp 24 år) 
      Tornseglare 2 ex Rast (2 snurrade runt fyrarna under lång tid) 
      Ladusvala 1 ex Str 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (2 årsungar ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gransångare 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Kråka 1 ex Stationär 
      Stare 50 ex Str 
      Stare 15 ex Rast (4 ringmärktes) 
      Hämpling 1 ex Stationär (ringmärktes) 
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TORSDAG 4 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Linda Niklasson, Patrick 
Tollgren Lazarov, Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 4 juli 2013 
 
VÄDER 
Helt igen mulen morgon. Under natten hade kommit ett par mm regn. 
Lätt dimma eller disigt stor del av dagen. Solen bröt bara igenom 
tillfälligtvis. 
02:00: OSO 2 m/s, byvind 6 m/s, +15,6C, vattenstånd -1 cm 
05:00: SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +16,2C, vattenstånd +9 cm 
08:00: SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,3C, vattenstånd + 14 cm 
11:00: VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,2C, vattenstånd +10 cm 
14:00: VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,4C, vattenstånd +3 cm 
17:00: SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,3C, vattenstånd +5 cm 
20:00: SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,1C, vattenstånd +5 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:26 och ner 22:07. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Åsa Rydén, Patrik Rydén-Järås och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
16 burar på Playan 04:30-15:00 och 25 burar i Kausan 04:30-15:00. 
24 nät 04:15-13:15  
Fiskat ner den trasiga flagglinan och bytt den. Färgmärkning av 
silltrutungar. 
 
OBSERVATIONER  
GRAVAND 6 sydsträckande kl 04:40 och tre par kvar varav två med 
ungar, 3+7. 
KUSTSNÄPPA 1 ad på sydostudden 
GLUTTSNÄPPA 5 ex på sydostudden samt tidigt 5 sträckande mot 
SV  
SMÅSPOV 2 ex 
TOBISGRISSLA Fem adulter kontrollerades i olika holkar idag. 
Åldrarna var : 3, 6, 10, 11 och 16 år. Dessutom hittades en nydöd på 
nordstranden som var delvis äten, kanske tagen av någon trut. 
TRETÅIG MÅS Märkning av årets sista unge, bo 6 på västsidan 
skylten.  
 
RINGMÄRKNING 
44 ex av 7 arter: drillsnäppa 1, tretåig mås 1 pulli, silltrut 27 pulli, 
gråtrut 3 pulli, fiskmås 4 pulli, skärpiplärka 1 och stare 7. 
Totalt denna månad 189 och hittills i år 5189 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 2 timmar. 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens personal på 8 personer samt de 4 byggnadsarbetarna. 
En båt som kom igår har stannat över natten med 2 personer. Summa 
14 ex. 
 
ÖVRIGT 
Vi kan nog nu summera årets verksamhet med ljusloggrar på 
tretåmåsarna, förutom att vi väntar på resultatet av den lagrade datan. 
Sju loggrar är avtagna, en mås har kvar och två har tappat. Alltså har 
samtliga tio kommit tillbaks i år. De två som tappat sina loggrar är 
dels öns för tillfället äldsta tretåing och dels en som bildade par förra 
sommaren och inte hade häckat. Om den häckat i år så var det inte i 
det boet där den togs förra året, utan idag stod den på bo1 på skylten 
och den häckningen som varit i det boet är misslyckat i år. Den 10:e 
måsen som ännu har kvar sin logger är den första vi loggrade förra 
året. Den togs då i bo 8 på östra gamla fyren och var också ett 
nyetablerat par som inte hade häckat. I våras fick den våldsamt med 
stryk när den försökte slå sig ner i samma bo igen, se dagboken 26 
mars. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Fiskmås 4 pull Ringm 
      Silltrut 27 pull Ringm 
      Gråtrut 3 pull Ringm 
      Tretåig mås 1 pull Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Stare 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ad i par Ruvande (Paret + 2 insträckande norr ifrån 
som landade utanför nordstranden, strax efter var de borta.) 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär (ihop med kanadagässen) 
      Kanadagås 52 ex Stationär 
      Gravand 6 ad i par Stationär 
      Gravand 10 pull Stationär (7+3) 
      Gräsand 1 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 98 ex str S (räknat på foto, alla i en flock) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 21 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Stationär 
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      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 1 ex Rast (på SO-udden) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 2 ad Rast 
      Småspov 2 ex Stationär (1+2) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Gluttsnäppa 5 ex Rast (minst 5 rastande på sydostudden) 
      Grönbena 1 ex Förbifl. 
      Rödbena - ex Rast 
      Roskarl 2 ex i par Rast (hamnudden) 
      Skrattmås 14 ex str SV (i småggrupper) 
      Fiskmås - ex Stationär (4 pulli ringmärktes) 
      Silltrut - ex Stationär (27 pulli ringmärktes) 
      Gråtrut - ex Stationär (3 pulli ringmärktes) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Förbifl. 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 35 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 250 ex Str 
      Stare 50 ex Rast 
      Hämpling 3 ex Stationär 
      Gravand 6 ex str SV 04:45 
      Tordmule 1 ex str S 05:00 
      Gluttsnäppa 5 ex Str 05:20 
      Gräsand 3 ex str SV 06:15 
      Grågås 2 ex str SV 08:30 
      Gråhäger 1 ex Str 09:50 
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FREDAG 5 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Linda Niklasson, Patrick 
Tollgren Lazarov, Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 5 juli 2013 
 
VÄDER 
Under förmiddagen uppklarnande och sedan soligt men lite kyligt 
resten av dagen. 
02:00: SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,3C, vattenstånd -5 cm 
05:00: VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +15,6C, vattenstånd +2 cm 
08:00: SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,4C, vattenstånd + 12 cm 
11:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,9C, vattenstånd +13 cm 
14:00: SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +17,1C, vattenstånd +9 cm 
17:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +14.2C, vattenstånd +11 cm 
20:00: SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,8C, vattenstånd +16 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:28 och ner 22:06. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Åsa Rydén, Patrik Rydén-Järås och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
16 burar på Playan 04:30-16:30 och 22 burar i Kausan 04:30-16:30. 
24 nät 04:15-12:00  
Färgmärkning av silltrutungar. 
 
OBSERVATIONER  
SJÖORRE minst 12 ex i vattnet ost ostudden 
HAVSSULA 1 2K fågel fiskade en stund utanför nordstranden på 
kvällen 
TOPPSKARV 1 ex på klockfotsrevet 
TOFSVIPA 1 sträckte förbi åt SV 
KUSTSNÄPPA 1 ad på sydostudden 
GLUTTSNÄPPA 5 ex på sydostudden rastande hela dagen 
SKOGSSNÄPPA 1 juv ringmärktes, stationens nionde märkta 
SMÅSPOV 3 ex 
STORSPOV 1 ex mot SV 
SILLTRUT Nu är 101 silltrutungar färgmärkta. 
 
RINGMÄRKNING 
42 ex av 6 arter: Skogssnäppa 1, silltrut 18 pulli, gråtrut 7 pulli, 
,hussvala 13 pulli, skärpiplärka 1 och stare 2. 
Totalt denna månad 231 och hittills i år 5231 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget. 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens personal på 8 personer samt de 4 byggnadsarbetarna. 
Ante från Bua var ute med en delegation från Fastighetsverket och 
olika konsulter till renoveringen, totalt var de 7 personer med Ante. 
Byggnadsarbetarna åkte i land för tre veckors semester med övriga. In 
allo 19 personer. 
 
ÖVRIGT 
Vi fick reda på att lanterninerna på de gamla fyrarna skall lyftas iland 
med helikopter för renovering. Det kommer troligen att ske under 
hösten. 
Nu flaggas det åter i den friska vinden på Nidingen. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skogssnäppa 1 ex Ringm 
      Silltrut 18 pull Ringm 
      Gråtrut 7 pull Ringm 
      Hussvala 13 pull Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande 
      Kanadagås 45 ex Stationär 
      Gravand 6 ad i par+10 pull Stationär 
      Gräsand 3 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 12 ex Stationär (ostudden) 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Havssula 1 2K Rast (fiskade norr om nordstranden) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Tofsvipa 1 ex str SV 
      Kustsnäppa 1 ad Rast (sydostudden) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 7 ad Rast (sydostudden) 
      Småspov 3 ex Stationär 
      Storspov 1 ex Str 
      Skogssnäppa 1 1K Rast (ringmärktes) 
      Gluttsnäppa 5 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 1 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
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      Silltrut - ex Stationär (18 ringmärktes) 
      Gråtrut - ex Stationär (7 pulli ringmärktes) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna 3 ex Förbifl. 
      Kentsk tärna 5 ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Str 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex Rast 
      Ladusvala 3 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär (13 pulli) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 20 ex Str 
      Stare 75 ex Rast (2 ringmärktes) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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LÖRDAG 6 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Adrian Tollgren, Anette Unger, Linda Niklasson, 
Patrick Tollgren Lazarov, Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Uno Unger, 
Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 6 juli 2013 
 
VÄDER 
Molnfritt och god sikt från gryningen och resten av dagen. 
02:00: VNV 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,2C, vattenstånd +8 cm  
05:00: VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,2C, vattenstånd +4 cm 
08:00: NV 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,1C, vattenstånd + 5 cm 
11:00: VNV 7 m/s, byvind 7 m/s, +17,0C, vattenstånd -4 cm 
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,7C, vattenstånd -13 cm 
17:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,5C, vattenstånd -18 cm 
20:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,5C, vattenstånd -13 cm 
23:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,1C, vattenstånd -13 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:29 och ner 22:05. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren, Adrian Tollgren, 
Veronica Tollgren, Åsa Rydén, Patrik Rydén-Järås och Tommy Järås 
lämnade ön vid middagstid och avlöstes av Anette Unger och Uno 
Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och Josefin (6,5 år) samt Malin 
Unger med sonen Charlie (1,75 år). Lasse Hellberg gjorde 
personalbytet möjligt som skeppare på fågelstationens båt. 
 
VERKSAMHET 
16 burar på Playan 04:30-10:00 och 22 burar i Kausan 04:30-10:00. 
24 nät 04:15-06:30 och 17 nät 06:30-13:30.  
 
OBSERVATIONER  
SJÖORRE 5 ex S om Lillelandsrevet, 2 hanar + 3 honor. 
TOPPSKARV 3 fjolåringar på Klockfotsrevet samt 2 ex på Ostudden 
varav 1 fjolåring och en trolig förfjoling. 
GRÅHÄGER 3 ex sträckande mot SV 12:34. 
TORNFALK 1 årsunge rastade på ön hela dagen och uppträdde bl.a. 
ganska oskyggt i fyrområdet.  
GLUTTSNÄPPA 3 ex rastande på SO-udden. 
SKOGSSNÄPPA Den igår ringmärkta årsungen kvar under större 
delen av dagen. 
SMÅSPOV Minst 1 ex stationär på ön. 
STORSPOV 1 + 2 ex sträckande mot V 15:15 resp. 17:10. 
 
RINGMÄRKNING 
11 ex av 3 arter: Skärpiplärka 5 (3 pulli), stare 5 och hämpling 1. 



Totalt denna månad 242 och hittills i år 5242 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 tim samt turisttoatömning 0,5 tim. 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens avgående och nya personal samt Lasse som körde 
båten utgjorde sammanlagt 15 personer. Stefan kom ut med ett gäng 
på 12 personer som stannar tills i morgon. Dessutom 3 privatbåtar 
med 3, 4 resp. 5 personer. Personerna i den först- resp. sistnämnda 
privatbåten stannade kvar i sina båtar över natten. Alltså totalt 40 
besökare idag.  
 
ÖVRIGT 
En av de besökande privatbåtarna var en segelbåt med 3 personer, 
vars befälhavare var Tomas Sjöstedt, en son Vincent Sjöstedt, som 
var den näst siste fyrmästaren på Nidingen. 
Några arter dagfjärilar noterades idag, en sliten tistelfjäril, en 
rapsfjäril och minst 3 slåttergräsfjärilar. Dessutom sågs minst 3 
gammaflyn - en flyttande nattfjäril som även är aktiv dagtid. 
En relativt ung knubbsäl, troligen en fjolåring, har legat död högst en 
vecka på stranden ett 20-tal meter O om Lilla bryggan. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås/Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Stare 5 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (På eftermiddagen passade hanen 
boet med de 2 äggen medan honan födosökte i Kausan.) 

      Kanadagås 36 ex Stationär (En ruggande flock vid och S om SO-
udden.) 

      Gravand 6 ad i par Stationär (De 2 paren i Kausan med 7 resp. 3 
årsungar samt 1 par utan ungar.) 

      Gravand 10 pull Stationär (Två kullar med 7 resp. 3 ungar i 
Kausan som tidigare senaste veckan.) 

      Gräsand 3 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 ex Stationär (De låg S om Lillelandsrevet, 2 hanar + 3 

honor.) 
      Småskrake 6 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär (3 fjolåringar på Klockfotsrevet samt 2 

ex på Ostudden varav 1 fjolåring och en trolig förfjoling.) 
      Gråhäger 3 ex str SV 
      Tornfalk 1 1K Rast (Den rastade på ön hela dagen och uppträdde 
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bl.a. ganska oskyggt i fyrområdet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (Den hördes i Kausan vid middagstid.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Minst 1 ex stationär på ön.) 
      Storspov 3 ex str V (1 + 2 ex sträckande 15:15 resp. 17:10) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Skogssnäppa 1 1K Rast (Den igår ringmärkta årsungen kvar 

under större delen av dagen.) 
      Gluttsnäppa 3 ex Rast (Minst 3 ex.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 4 ex Rast (1 ad som matade en 1K-fågel i Kausan vid 

12-tiden. Båda hade av allt att döma kommit från fastlandet, då de 
häckande skrattmåsarna på Nidingen misslyckades med sin 
häckning i år. På kvällen stod minst 2 ad på Väastudden.) 

      Skrattmås 11 ex str SV (En flock, passerade S om ön vid 18-
tiden.) 

      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar varav 3 ej helt utväxta 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 50 ex Rast (Minst 50 ex varav ett 20-tal var kvar i 

skymningen. 5 årsungar ringmärktes.) 
      Hämpling 3 ex Stationär (Minst 3 ex varav 1 årsung hona 

ringmärktes.) 
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SÖNDAG 7 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 7 juli 2013 
 
VÄDER 
Molnfritt och ganska god sikt från gryningen och resten av dagen. 
02:00: VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,3C, vattenstånd -15 cm  
05:00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,3C, vattenstånd -13 cm 
08:00: VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,1C, vattenstånd -6 cm 
11:00: VSV 2 m/s, byvind 5 m/s, +18,1C, vattenstånd -2 cm 
14:00: VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,1C, vattenstånd -5 cm 
17:00: VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +20,0C, vattenstånd -7 cm 
20:00: VSV 2 m/s, byvind 3 m/s, +18,9C, vattenstånd -2 cm 
23:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +17,9C, vattenstånd -1 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:30 och ner 22:04. 
 
PERSONAL 
Anette Unger och Uno Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och 
Josefin (6,5 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (1,75 år).  
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:15-12:15.  
 
OBSERVATIONER  
VITKINDAD GÅS 1 ad handpenneruggar tillsammans med 
kanadagäss vid Nidingen och sågs under morgonen utanför 
nordstranden.  
SKEDAND 1 ex, troligen en hane i eklipsdräkt, rastade kort vid SO-
udden innan den lyfte och försvann norrut 04:55. Första obsen på 
Nidingen i år. 
SJÖORRE 12 ex S om Lillelandsrevet. 
TOPPSKARV 3 2K-fåglar på Klockfotsrevet.  
TORNFALK Årsungen från igår kvar även idag. Vid 10-tiden hade 
den fastnat i nät 5D och vi kunde därvid ringmärka den första 
tornfalken på Nidingen i år. Den verkade ha svårt att få tag på något 
att äta, så vi bjöd den på en skiva kokt skinka innan vi släppte den.  
GLUTTSNÄPPA 2 ex rastande på SO-udden på kvällen. 
SMÅSPOV 1 + 2 ex på Playan under morgonen. 
 
RINGMÄRKNING 
3 ex av 2 arter: Tornfalk 1 och stare 2. 
Totalt denna månad 245 och hittills i år 5245 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 



 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 6 personer övernattade en grupp på 12 
personer som hämtades av Stefan vid 14-tiden. Dessutom 3 resp. 5 
personer som övernattade i sina båtar tills idag och till sist 5 
dagsbesökande båtar med sammanlat 11 personer. Alltså totalt 38 
besökare idag.  
 
ÖVRIGT 
Vid 15:30-tiden hittade Anette en årsunge av tretåig mås på fyrplanen 
som inte kunde flyga riktigt ännu. Den visade sig ha ännu ej 
färdigutväxta handpennor. Eftersom den redan var ringmärkt, så 
kunde vi spåra den till den unge som ringmärktes i bo 1 på östra 
gamla fyren i stadie B den 15/6. Så undertecknad bar upp den i 
nämnda fyr, öppnade fönstret och placerade ut den igen i rätt bo. Den 
ena föräldern kom direkt och såg ut att fösa in ungen mot väggen, där 
den snällt blev kvar. Slutet gott allting gott! 
En hyfsat varm och nästan vindstilla kväll lockade oss till fjärilsfångst 
med kvicksilverlampa och lakan på brandskjulets östra vägg. Vi får se 
vad det kan ge i natt.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tornfalk 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande 
      Grågås 1 ex Stationär (Den låg vid SO-udden vid 05-tiden.) 
      Vitkindad gås 1 ad Stationär (En ruggande fågel tillsammans med 

likaså ruggande kanadagäss vid nordstranden under morgonen.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 6 ad i par+10 pull Stationär 
      Gräsand 1 hane Stationär 
      Skedand 1 ex Rast (Den (troligen en hane i eklipsdräkt) rastade 

kort vid SO-udden innan den lyfte och försvann norrut 04:55. 
Första obsen på Nidingen i år.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 12 ex Stationär (De höll till S om Ostudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 2K Stationär (På Klockfotsrevet under 

eftermiddagen.) 
      Tornfalk 1 1K Rast (En trolig hane, samma fågel som igår, 

nätfångades i 5D och ringmärktes, den första märkta av arten på 
Nidingen i år. Den verkade ha svårt att få tag på något att äta, så 
vi bjöd den på en skiva kokt skinka innan vi släppte den.) 

      Strandskata - ex Stationär 
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      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 5 ex Rast (De rastade på Playan under 

dagen.) 
      Småspov 3 ex Stationär (1 + 2 ex på Playan under morgonen.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den rastade på Playan under morgonen 

och på SO-udden under kvällen.) 
      Gluttsnäppa 2 ex Rast (De stod på SO-udden under kvällen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 13 ex str SV (En flock på 6 ex vid 05-tiden, där ett par 

årsungar ingick. Dessutom en flock på 7 ex 15:00.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 10 ex Förbifl. (Ca 10 ex, största grupp var på 4 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 1K Rast (Den höll till vid Lilla bryggan vid 12-

tiden och bar fortfarande nästan helt juvenil dräkt. Det var den 
första årsungen för i höst på Nidingen.) 

      Stare 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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MÅNDAG 8 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 8 juli 2013 
 
VÄDER 
Molnfritt från gryningen. Något disigare än igår, men man såg i alla 
fall till Värö. Under eftermiddagen bildades även tunna slöjmoln som 
mildrade solstrålningen något.  
02:00: NV 3 m/s, byvind 8 m/s, +16,6C, vattenstånd -5 cm  
05:00: V 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,0C, vattenstånd -8 cm 
08:00: NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,1C, vattenstånd -5 cm 
11:00: NNV 4 m/s, byvind 7 m/s, +18,5C, vattenstånd -4 cm 
14:00: VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,7C, vattenstånd -8 cm 
17:00: NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,6C, vattenstånd -12 cm 
20:00: NV 7 m/s, byvind 10 m/s, +19,0C, vattenstånd -10 cm 
23:00: NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18,2C, vattenstånd -10 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:31 och ner 22:03. 
 
PERSONAL 
Anette Unger och Uno Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och 
Josefin (6,5 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (1,75 år).  
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:15-12:45.  
 
OBSERVATIONER  
TOPPSKARV 2 2K-fåglar på Klockfotsrevet och 1 2K-fågel på 
Ostudden. 
TORNFALK Årsungen som ringmärktes igår är fortfarande kvar på 
ön och sitter gärna i fyrområdet på stängselstolpar och på hustaken. 
KÄRRSNÄPPA 2 ex födosökte på Hamnuddens tångvall vid 09-tiden 
och 1-2 ex sågs senare även på Playan, SO-udden och i Kausan.  
SMÅSPOV 2 ex lyfte från nordstranden vid 09-tiden. Senare sågs 
ytterligare 1 ex på Playan. GLUTTSNÄPPA 1 ex rastande på Playan 
under morgonen. 
DRILLSNÄPPA Den sågs under morgonen på Hamnudden. 
 
RINGMÄRKNING 
2 ex av 2 arter: Fiskmås 1 pull och lövsångare 1. 
Totalt denna månad 247 och hittills i år 5247 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1 tim). 
 
BESÖKARE 



Förutom fågelstationens personal på 6 personer besöktes ön av 2 
privatbåtar med 5 resp. 2 personer, alltså totalt 13 besökare idag.  
 
ÖVRIGT 
Natten till idag ägnades åt att locka fram nattfjärilar med en 
kvicksilverlampa uppsatt på östra väggen till brandskjulet med 
tillhörande lakan på väggen och på marken nedanför. Till att börja 
med blåste det nästan ingenting vilket jämte en mild natt var goda 
förutsättningar för fångst. Tyvärr blåste det upp en del från NV, så det 
minskade fångsten något, vilket dock inte gällde de tusental 
fjädermyggor som täckte lakanen. En del fjärilar fick dock plats och 
ett 30-tal arter noterades, bl.a. 3 svansmätare och 2 mindre 
snabelsvärmare för att inte tala om den fågelskitsimiterande 
slånspinnaren.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Fiskmås 1 pull Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Fortfarande ruvning i Kausan, 
ibland ligger hanen på de två äggen.) 

      Vitkindad gås 1 ad Stationär (Den ruggade sina handpennor och 
kunde inte flyga likt de 39 kanadagäss den sällskapade med. På 
morgonen höll de till på nordstranden.) 

      Kanadagås 39 ex Stationär (En ruggande flock där en vitkindad 
gås ingick, flertalet utanför nordstranden.) 

      Gravand 6 ad i par Stationär (Som tidigare 2 par med 7 resp. 3 
ungar i Kausan och 1 par utan ungar vid Playan.) 

      Gravand 10 pull Stationär (7 större och 3 mindre årsungar i 
Kausan.) 

      Gräsand 4 hane Stationär (De låg på stenar på SO-udden.) 
      Ejder - ex Stationär (Fortfarande gott om årsungar varav många 

nu ganska stora.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 50 ex Stationär (Ca 50 ex.) 
      Toppskarv 3 2K Stationär (2 fjolåringar stod i sällskap med ett 

30-tal storskarvar på Klockfotsrevet under dagen och 1 fjolåring 
höll till på Ostudden under kvällen.) 

      Tornfalk 1 1K Rast (Den är kvar i fyrområdet för tredje dagen i 
rad.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 5 ad Rast (2 ex födosökte på 

Hamnuddens tångvall vid 09-tiden och 1-2 ex sågs senare även på 
Playan, SO-udden och i Kausan.) 

      Småspov 3 ex Stationär (2 ex lyfte från nordstranden vid 09-tiden. 
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Senare sågs ytterligare 1 ex på Playan.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den sågs under morgonen på 

Hamnudden.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (1 ex rastande på Playan under 

morgonen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 30 ex str SV (Minst 30 ex fördelade på flera flockar 

passerade under dagen.) 
      Fiskmås - ex Stationär (En precis flygg årsunge flög in i nät 13A 

och kunde ringmärkas.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär (Det är tveksamt om några silvertärnor 

(och fisktärnor) lyckats med häckningen på Nidingen i år. Inga 
flygga årsungar har noterats.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Förbifl. (De passerade österut över fyrområdet 

08:48.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 1K Rast (Den sågs under morgonen på 

Hamnudden.Troligen samma ex i juvenil dräkt som sågs vid Lilla 
bryggan igår.) 

      Lövsångare 1 2K+ hane Rast (En hane i aktiv handpenneruggning 
ringmärktes. De 5 inre handpennorna nya eller under utväxt.) 

      Gråkråka 1 ex Stationär (Den höll till på SO-udden under 
kvällen.) 

      Stare 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
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TISDAG 9 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Isabella Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 9 juli 2013 
 
VÄDER 
Åter en så gott som molnfri himmel vid gryningen. God sikt under 
morgonen. Från 08-tiden var kustbandet söderut delvis insvept i 
dimmoln under någon timma. Senare under dagen fortsatt solsken 
från en molnfri himmel tidvis fläckad av enstaka vackertvädersmoln. 
Mot kvällen drog några molnbankar in från NV. 
02:00: N 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,6C, vattenstånd -14 cm  
05:00: NNO 3 m/s, byvind 3 m/s, +16,1C, vattenstånd -16 cm 
08:00: NNO 3 m/s, byvind 3 m/s, +16,3C, vattenstånd -14 cm 
11:00: S 6 m/s, byvind 6 m/s, +17,7C, vattenstånd -8 cm 
14:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,4C, vattenstånd -8 cm 
17:00: S 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,1C, vattenstånd -8 cm 
20:00: SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +19,1C, vattenstånd -4 cm 
23:00: V 10 m/s, byvind 15 m/s, +16,3C, vattenstånd +4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:32 och ner 22:02. 
 
PERSONAL 
Anette Unger och Uno Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och 
Josefin (6,5 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (1,75 år).  
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:15-12:15.  
 
OBSERVATIONER  
TOFSVIPA 1 ex flög en sväng över fyrområdet 08:35. 
KÄRRSNÄPPA Totalt 11 ad av nominatrasen spridda längs stranden 
från Hamnudden till SO-udden under kvällen.  
SMÅSPOV Den såg till och från på ön hela dagen. 
SKOGSSNÄPPA 4 ex rastade vid Lilla bryggan vid soluppgången 
och 2 ex flög över fyrområdet på eftermiddagen. 
DRILLSNÄPPA 5 ex rastade på Playan, Hamnudden och i Kausan 
under dagen. 
MINDRE KORSNÄBB 1 ex i ungfågelsdräkt anlände vid 08:30-tiden 
och satte sig omväxlande på altanräckerna till både de gamla fyrarna 
och den nya fyren. Efter 5 minuter tog den höjd och försvann troligen 
ut över havet mot NV. Första obsen i år på Nidingen. 
 
RINGMÄRKNING 
5 ex av 4 arter: Skärpiplärka 1, gransångare 1, stare 2 och gråsiska 1. 
Totalt denna månad 252 och hittills i år 5252 nymärkningar. 
 



UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 6 personer besöktes ön av 4 
personer från Ringhals kärnkraftverk. Vidare kom Stefan ut med 3 
dagsturister. Dessutom 2 privatbåtar med 5 + 5 personer. Totalt alltså 
24 besökare idag.  
 
ÖVRIGT 
Idag firade vi Anettes födelsedag med massa god mat och dryck. 
Vädret var fantastiskt så vi kunde sitta ute äta både lunch och middag. 
Under morgonen kom en båt med 4 personer från Ringhals 
kärnkraftverk som var ute på sin årliga runda för att byta ut de 
dosimetrar som registrerar eventuell strålning från kraftverket. Enligt 
uppgift finns 6 dosimetrar utplacerade på öar och kusten runt 
Ringhals varav en finns på Nidingen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Ruvande (Samma som igår.) 
      Vitkindad gås 1 ad Stationär (Den låg tillsammans med de 

ruggande kanadagässen utanför Playan vid gryningen.) 
      Kanadagås 44 ex Stationär (Den ruggande flocken låg utanför 

Playan i gryningen.) 
      Gravand 6 ad i par+10 pull Stationär (Samma som igår.) 
      Gräsand 2 ex i par Pulli/nyligen flygga (1 par (!) med 9 nykläckta 

ungar tog sin första simmtur vid Playastenen. Ovanligt att hanen 
deltar i skötseln av ungarna.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 10 ex Stationär (Minst 10 ex födosökande S om Ostudden 

under kvällen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (Paret 8104817 och 8104824 

tillsammans med sin unge 8117854 på Lilla bryggan under 
kvällen. Båda föräldrarna märkta som ungar på SO-udden i juni 
2006 i var sitt grannrevir. De häckade tillsammans nedanför 
trädgårdsfållan även 2012.) 

      Större strandpipare - ex Stationär 
      Tofsvipa 1 ex Str (Den flög en sväng över fyrområdet 08:35.) 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 11 ad Rast (Totalt 11 ex spridda längs 
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stranden från Hamnudden till SO-udden under kvällen.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den såg till och från på ön hela dagen.) 
      Drillsnäppa 5 ad Rast (De rastade på Playan, Hamnudden och i 

Kausan under dagen.) 
      Skogssnäppa 6 ex Rast (4 ex rastade vid Lilla bryggan vid 

soluppgången och 2 ex flög över fyrområdet på eftermiddagen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 2 ad Rast (1 ex stod på Klockfotsrevet under morgonen 

och 1 ex flög över fyrområdet på kvällen.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna 5 ad Stationär (Ca 5 ex flög omkring runt ön under 

dagen.) 
      Fisktärna 1 ad Stationär (Den satt en stund med en stor 

stensnultra i näbben på en sten i Kausan vid 06-tiden.) 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär (Den hördes vid ett tillfälle under 

dagen.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 20 ex Förbifl. (Minst 20 ex under dagen varav 16 ex 

flög runt i fyrområdet under morgonen fram till 08-tiden.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gransångare 1 2K+ Rast (Ej ruvfläck, troligen en hane av 

nominatrasen, ännu ej i handpenneruggning, ringmärktes.) 
      Stare 4 1K Rast (Minst 4 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
      Gråsiska 1 2K Rast (Rasen cabaret, ej ruvfläck, troligen en hane, 

ännu ej i handpenneruggning, ringmärktes.) 
      Mindre korsnäbb 1 1K Rast (Den anlände vid 08:30-tiden och 

satte sig omväxlande på altanräckerna till både de gamla fyrarna 
och den nya fyren. Efter 5 minuter tog den höjd och försvann 
troligen ut över havet mot NV. Första obsen i år på Nidingen.) 
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ONSDAG 10 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Isabella Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 10 juli 2013 
 
VÄDER 
I gryningen en klarblå himmel och god sikt, dock mulet över 
fastlandet långt i norr. Under förmiddagen successivt mulnande och 
mitt på dagen helmulet ett tag. Under eftermiddagen växlande 
molnighet och från 19-tiden åter molnfritt. 
02:00: V 12 m/s, byvind 16 m/s, +16,1C, vattenstånd +8 cm  
05:00: NNV 12 m/s, byvind 17 m/s, +16,6C, vattenstånd +4 cm 
08:00: NNV 11 m/s, byvind 16 m/s, +15,5C, vattenstånd 0 cm 
11:00: N 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,8C, vattenstånd -3 cm 
14:00: N 8 m/s, byvind 13 m/s, +17,3C, vattenstånd -7 cm 
17:00: NO 7 m/s, byvind 11 m/s, +18,1C, vattenstånd -8 cm 
20:00: N 4 m/s, byvind 7 m/s, +17,9C, vattenstånd -6 cm 
23:00: N 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,9C, vattenstånd -3 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:34 och ner 22:01. 
 
PERSONAL 
Anette Unger och Uno Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och 
Josefin (6,5 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (1,75 år).  
 
VERKSAMHET 
Ingen nätfångst pga. för hård vind, däremot fångst i Kausan med 25 
burar under tiden 08:00-19:30 varav 5 på södra sidan av Stora 
bryggan och resten N därom.  
 
OBSERVATIONER  
HÄGER 1 årsunge sträckte mot S i den kraftiga medvinden 08:14. 
KÄRRSNÄPPA 10 ad av nominatrasen i Kausan och på SO-udden. 
SKÄRSNÄPPA Den individmärkta fågeln med inskriptionen ALU på 
en hög färgring, som senast sågs den 30/6, visade sig en kort stund på 
Hamnudden vid 18-tiden. 
SMÅSPOV 3 ex (1 + 2) stationära på ön. 
GRÖNBENA 1 ex rastande på SO-udden under sena eftermiddagen. 
DRILLSNÄPPA Minst 5 ex rastande varav 4 ad fångades i Kausan 
och ringmärktes. 
ROSKARL 1 ad rastade på SO-udden under sena eftermiddagen. 
 
RINGMÄRKNING 
16 ex av 7 arter: Ejder 1 pull, strandskata 1 pull, Rödbena 1 pull, 
drillsnäppa 4, tobisgrissla 1, skärpiplärka 7 och sädesärla 1. 
Totalt denna månad 268 och hittills i år 5268 nymärkningar. 
 



UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens personal på 6 personer.  
 
ÖVRIGT 
Malin och Isabella målade taket till vårt nyrenoverade ringmärkarlabb 
med  
vitpigmenterad och akrylbaserad panellack med benäget bistånd av 
Josefin. 2 timmar tog detta jobb.  
Undertecknad tog i stället itu med ett skitjobb, eller rättare sagt ett 
urinjobb och 2 timmar fick läggas ner på den urinseparerande 
toaletten i vår lägenhet. Problemet var att urinen inte längre hamnade 
i för ändamålet avsedd dunk på utsidan av huset, eftersom slangen 
från urinbehållaren hade slammat igen med diverse avlagringar, och i 
stället under en längre tid runnit ner i toalettutrymmet där skittunnan 
står. Av en slump (eller är det det?) är det alltid undertecknad som 
råkar upptäcka detta problem och inte övriga som tömmer skittunnan 
efter varje veckobesök. Till presumtiva användare av vår innetoalett 
vill jag ge det goda rådet att med jämna mellanrum kolla att urinen 
rinner ner ordentlig genom att hälla vatten i avsett hål efter 
toalettbesöket. Om slangen inte sväljer vatten ordentligt är det dags 
att lösgöra denna och spola rent den från de avlagringar som 
oundvikligen hamnar där efter ett par månaders användning. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 pull Ringm 
      Strandskata 1 pull Ringm 
      Drillsnäppa 4 ex Ringm 
      Rödbena 1 pull Ringm 
      Tobisgrissla 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan Ej återfunnen (De var kvar igår kväll och en fågel låg 
på boet. Troligen lämnade de Kausan före gryningen och sågs ej 
senare. På kvällen var de två äggen borta och inga skalrester låg 
kvar. Tydligen har de icke fertila äggen blivit trutföda efter att de 
övergivits.) 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär (Den hängde fortfarande med de 
ruggande kanadagässen och sågs utanför Västudden på kvällen.) 

      Kanadagås - ex Stationär (En del av de ruggande fåglarna sam 
utanför Västudden på kvällen.) 

      Gravand 6 ad i par+10 pull Stationär (Samma som tidigare.) 
      Gräsand 1 ex Stationär (1 hona med små dunungar SV om Lilla 
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bryggan, men nu hade hon bara 3 ungar kvar. På kvällen sam 1 
par oroligt utanför Playan, dock utan ungar.) 

      Ejder - ex Stationär (En halvvuxen unge burfångades i Kausan 
och ringmärktes.) 

      Sjöorre 10 ex Stationär (Minst 10 ex, låg som vanligt S om 
Ostudden.) 

      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär (Minst 40 ex.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär (Minst 4 ex på Ostudden och 1 ex på 

Klockfotsrevet under sen eftermiddag. Troligen både 2K-fåglar 
och 3K-fåglar.) 

      Gråhäger 1 1K str S (Den sträckte mot S i den hårda medvinden 
08:14.) 

      Strandskata - ex Stationär (Det omärkta syskonet till 8117856 
ringmärktes efter burfångst längst in i Kausan och fick 821222. 
Föräldern Mg/Vi varnade.) 

      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 1 ex Märkt (Den individmärkta fågeln med 

inskriptionen ALU på en hög färgring, som senast sågs den 30/6, 
visade sig en kort stund på Hamnudden vid 18-tiden.) 

      Kärrsnäppa, rasen alpina 10 ad Rast (Minst 10 ex på SO-udden 
under sena eftermiddagen.) 

      Småspov 3 ex Stationär (3 ex (1 + 2) stationära på ön.) 
      Drillsnäppa 5 ad Rast (Minst 5 ex rastande varav 4 ad fångades i 

Kausan och ringmärktes.) 
      Grönbena 1 ex Rast (Den rastade på SO-udden och på 

Nordstranden under sena eftermiddagen.) 
      Rödbena - ex Stationär (En ännu ej flygg årsunge ringmärktes 

efter burfångst i Kausan.) 
      Roskarl 1 ad Rast (Den rastade på SO-udden under sena 

eftermiddagen.) 
      Skrattmås 2 ex Rast (1 ad + 1 årsunge.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna 1 ad Stationär 
      Fisktärna 1 ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (I ett nytt bo i slånbuskage S om stigen 

och platsen för den gamla vindmätarmasten ringmärktes en adult 
fågel som hade 2 nykläckta ungar.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar burfångades i Kausan 

och ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 årsunge burfångades i Kausan och 

ringmärktes.) 
      Stare 5 1K Rast 
      Hämpling 2 ex Stationär (Bl.a. sågs en adult hona.) 
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TORSDAG 11 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 11 juli 2013 
 
VÄDER 
I stort sett molnfritt bortsett från en del höga cirrusmoln och även god 
sikt från gryningen och framåt, alltså typiskt högtrycksväder. Hela 
eftermiddagen och kvällen solsken från en klarblå himmel utan moln. 
02:00: NNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,2C, vattenstånd -6 cm  
05:00: NNO 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,2C, vattenstånd -10 cm 
08:00: NNO 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,3C, vattenstånd -10 cm 
11:00: NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,4C, vattenstånd -6 cm 
14:00: NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,2C, vattenstånd -5 cm 
17:00: NNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,2C, vattenstånd -8 cm 
20:00: NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,6C, vattenstånd -10 cm 
23:00: NNV 3 m/s, byvind 6 m/s, +16,9C, vattenstånd -8 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:35 och ner 22:00. 
 
PERSONAL 
Anette Unger och Uno Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och 
Josefin (6,5 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (1,75 år).  
 
VERKSAMHET 
19 nät 04:20-11:20. 
 
OBSERVATIONER  
GRÅGÅS 2 ex + 4 ex sträckande mot SV 04:15 resp. 06:12. 
SKÄRSNÄPPA 1 ad på Hamnudden, samma ex som igår, märkt med 
plastring ALU.  
KÄRRSNÄPPA 1 ringmärkt ad höll till i Kausan under morgonen. 
SMÅSPOV 3 ex höll bl.a. till på Playan under dagen. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex rastade i Kausan 05:51. 
SKOGSSNÄPPA 1 ex rastade på SO-udden vid 05-tiden men sträckte 
strax vidare. 
GRÖNBENA 3 ex rastade på Hamnudden under ca 10 minuter från 
05:45 innan de drog vidare mot S och av 2 åldersbestämda var den 
ena ad och den andra juv. Dessutom stöttes 1 ex vid Kruthuset 09:14.  
DRILLSNÄPPA Minst 3 ex rastande under dagen. 
 
RINGMÄRKNING 
3 ex av 2 arter: Sädesärla 2 och stare 1. 
Totalt denna månad 271 och hittills i år 5271 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (3 tim). Stor rengöring och tömning av gästtoan (2 



tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 6 personer kom Stefan ut med 7 
konferensgäster på en kort visit under eftermiddagen. Totalt alltså 14 
personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Malin fortsatte målningen av vårt nyrenoverade ringmärkarlabb under 
en timma genom att göra klart en innervägg. 
Undertecknad fortsatte under två timmar med ett liknande skitjobb 
som igår, men idag med gästtoan. Det var nästan stopp i den 
urinseparerande delen av toan och slangen därifrån fick en 
välbehövlig genomspolning och bortrensning av gamla avlagringar av 
onämnbart äckel-päckel.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 6 ex str SV (2 + 4 ex passerade mot SV rakt över ön 04:15 
resp. 06:12.) 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär (Den var kvar med ruggande 
kanadagäss även idag.) 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 6 ad i par+10 pull Stationär (Samma som igår.) 
      Gräsand 2 ex i par Stationär (Samma par som igår på Playan men 

inga ungar sedda idag.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär (På Klockfotsrevet under morgonen, 

troligen en 3K+.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 1 ad Märkt (På Hamnudden, samma ex som igår, 

märkt med plastring ALU.) 
      Kärrsnäppa 1 ad Märkt (1 redan ringmärkt ad höll till i Kausan 

under dagen.) 
      Småspov 3 ex Stationär (De höll bl.a. till på Playan under dagen.) 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (Minst 3 ex rastande under dagen.) 
      Skogssnäppa 1 ex Rast (Den rastade på SO-udden vid 05-tiden 

men sträckte strax vidare.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (Den rastade i Kausan 05:51.) 
      Grönbena 4 ex Rast (3 ex rastade på Hamnudden under ca 10 

minuter från 05:45 innan de drog vidare mot S och av 2 
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åldersbestämda var den ena ad och den andra juv. Dessutom 
stöttes 1 ex vid Kruthuset 09:14.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 1 1K Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna 1 ad Stationär (Endast förbiflygande österut längs 

Playan.) 
      Fisktärna 1 ad Stationär (Den satt på en sten i Kausan på 

eftermiddagen.) 
      Kentsk tärna 3 ex Stationär (De flög österut längs nordstranden 

strax efter gryningen. Hördes även senare under dagen.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. (Den passerade över fyrområdet 05:30.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (2 årsungar ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Den sågs vid eldningsplatsen en kort stund 

under morgonen.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär (Den höll till på Västudden under 

morgonen.) 
      Stare 12 ex Rast (Minst 12 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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FREDAG 12 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 12 juli 2013 
 
VÄDER 
Fortsatt högtrycksväder med sol från en klarblå himmel i stort sett 
hela dagen. God sikt. 
02:00: NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,0C, vattenstånd -10 cm  
05:00: NNV 4 m/s, byvind 4 m/s, +16,0C, vattenstånd -14 cm 
08:00: NNO 3 m/s, byvind 3 m/s, +16,0C, vattenstånd -14 cm 
11:00: NNV 4 m/s, byvind 4 m/s, +17,9C, vattenstånd -11 cm 
14:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +19,2C, vattenstånd -10 cm 
17:00: NNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,7C, vattenstånd -12 cm 
20:00: NNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,2C, vattenstånd -12 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:37 och ner 21:59. 
 
PERSONAL 
Anette Unger och Uno Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och 
Josefin (6,5 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (1,75 år).  
 
VERKSAMHET 
19 nät 04:20-10:20. 
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA 18 ad av rasen alpina rastade på Playan under 
kvällen. 
SMÅSPOV 1 ex höll bl.a. till på Playan och Hamnudden under 
dagen. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes förbisträckande 09:10. 
GRÖNBENA 1 ex rastande i Kausan under en knapp halvtimma från 
07:30. 
 
RINGMÄRKNING 
2 ex av 2 arter: Tobisgrissla 1 pull och hussvala 1. 
Totalt denna månad 273 och hittills i år 5273 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1 tim).  
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens personal på 6 personer kom Stefan ut med 2 
stockholmsfamiljer vid 11-tiden med 10 personer, som stannar tills i 
morgon. Dessutom besöktes ön av 12 båtar med sammanlagt 49 
personer. Totalt alltså 66 personer på ön idag. 
 



ÖVRIGT 
Idag slutförde Malin en första strykning av resterande innerväggar på 
vårt nyrenoverade ringmärkarlabb, vilket tog närmare 2 timmar. 
Det fina sommarvädret lockade hit fler privatbåtar än tidigare i år, så 
de 66 personer som registrerades idag var det mesta som noterats 
hittills i år. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 1 pull Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad Str NO (Den passerade över ön 08:14) 
      Kanadagås 1 ex Stationär 
      Gravand 6 ad i par+10 pull Stationär (Samma som tidigare.) 
      Gräsand 2 ex i par Stationär (De låg utanför stranden strax O om 

Lilla bryggan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär (2 ex på Klockfotsrevet och 3 ex på 

Ostudden, samtliga troligen 2K.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 18 ad Rast (En flock på 18 ex rastade 

på Playan under kvällen.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den höll bl.a. till på Playan och 

Hamnudden under dagen.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (Den hördes förbisträckande 09:10.) 
      Grönbena 1 ex Rast (Den rastade i Kausan under en knapp 

halvtimma från 07:30.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 2 1K Rast (De låg vid Lilla bryggan vid 05:30-tiden.) 
      Skrattmås 7 ex str SV (En flock, passerade ganska högt över ön 

08:33.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Fisktärna 1 ad Stationär (Den satt bl.a. en lång stund på en sten i 

Kausan med en stor stensnultra i näbben, vilket var fallet även 
igår.) 

      Kentsk tärna 2 ex Stationär (De sågs förbiflygande under 
morgonen.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär (En högst ett par dygn gammal unge 
ringmärktes i ett slånbuskage S om platsen för den gamla 
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vindmätarmasten och S om stigen.) 
      Tornseglare 3 ex Förbifl. (Den passerade över fyrområdet 10:08.) 
      Hussvala - ex Stationär (En adult hona med ruvfläck 

ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 3 ex Rast (1 2K+ och 2 årsungar.) 
      Hämpling 2 ex Stationär (1 par satt tillsammans i Strandoxeln.) 
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LÖRDAG 13 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Calle Hagman, Kåre Ström, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 13 juli 2013 
 
VÄDER 
Även idag högtrycksväder med sol från en klarblå himmel i stort sett 
hela dagen. God sikt och bleke i gryningen på havet runt om 
Nidingen. Vid 06:30-tiden och tre timmar framåt bildades en del 
högre dimmoln men med oförändrad god sikt. Efter att dimmolnen 
skingrats blev sikten sämre, även om man kunde se några mil.  
02:00: Växlande 0 m/s, byvind 3 m/s, +16,6C, vattenstånd -7 cm  
05:00: S 1 m/s, byvind 1 m/s, +16,2C, vattenstånd -8 cm 
08:00: VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,5C, vattenstånd -9 cm 
11:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,4C, vattenstånd -7 cm 
20:00: SV 4 m/s, byvind 8 m/s, +18,9C, vattenstånd -6 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:38 och ner 21:57. 
 
PERSONAL 
Anette Unger och Uno Unger med barnbarnen Isabella (8 år) och 
Josefin (6,5 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (1,75 år) fram 
till mitt på dagen. Därefter Kåre Ström, Ia Ström, Calle Hagman och 
Karin Esaiasson. Lasse Hellberg var skeppare på fågelstationens båt 
som skötte personalbytet och med på båten fram och åter till 
Vässingsö medföljde Alex Wingård och Magnus Unger. 
 
VERKSAMHET 
19 nät 04:15-10:15. 
 
OBSERVATIONER  
KÄRRSNÄPPA 2 ad av rasen alpina rastade i Kausan tidigt på 
morgonen. 
SMÅSPOV 1 ex höll till på Västudden under morgonen. 
DRILLSNÄPPA 2 ex rastande i Kausan resp. på Playan under 
morgonen. 
TUMLARE 2 ex tumlade omkring N om Nidingen i riktning mot 
Råö. 
 
RINGMÄRKNING 
5 ex av 3 arter: Tobisgrissla 1, skärpiplärka 1 och sädesärla 3. 
Totalt denna månad 278 och hittills i år 5278 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.  
 
BESÖKARE 



Förutom personer med anknytning till fågelstationens verksamhet på 
sammanlagt 13 personer kom Stefan ut med 2 dagsturister och körde 
dessa och de två stockholmsfamiljerna på 10 personer iland vid 14-
tiden. En båt med 2 personer stannade vid bryggan natten till idag. 
Dessutom besöktes ön av 6 båtar med sammanlagt 26 personer. Totalt 
alltså 54 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Johan Elvborn från Nidingens vänner var ute med en grupp på 7 
personer på dagsbesök. Calle och Kåre gjorde en ny trappstege vid 
lilla bryggan  
 
VID DATORN 
Uno Unger, Karin Esaiasson 

 

Tretåig mås 37 1K Pulli/nyligen flygga  (De 40 häckande paren har 
producerat 37 årsungar, där alla utom den kvarvarande ungen i bo 7 
på östra gamla är flygga eller näst intill. När ungarna inte sitter i 
sina bon står de t.ex. på Lilla bryggan eller flyger omkring i 
fyrområdet.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 1 pull Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ad Stationär (Som tidigare i sällskap med de 
ruggande kanadagässen på ön.) 

      Kanadagås 34 ex Stationär (Ett par småflockar med ruggande 
fåglar runt ön.) 

      Gravand 6 ad i par Stationär (Fortfarande 1 par utan ungar och 
2 par med 7 resp. 3 årsungar.) 

      Gravand 10 pull Stationär (Två kullar med 7 resp. 3 årsungar.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa, rasen alpina 2 ad Rast (De rastade i Kausan tidigt 

under morgonen.) 
      Småspov 2 ex Stationär (1 ex höll till på Västudden under 

morgonen.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (Rastande i Kausan resp. på Playan under 

morgonen.) 
      Gluttsnäppa 2 ex str SV (Passerade rakt över ön vid 12-tiden.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 4 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
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      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär (Den hördes i gryningen.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 8 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 2 1K Rast 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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SÖNDAG 14 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Calle Hagman, Kåre Ström 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 14 juli 2013 
 
VÄDER 
Förändring till blåsigt väder från nordsektorn, men även 
högtrycksväder med sol i stort sett hela dagen. God sikt på havet runt 
om Nidingen.  
11:00: NV 10m/s, byvind 12,1 m/s, +16,4C, vattenstånd -7 cm 
20:00: NV 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,8C, vattenstånd -5 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:40 och ner 21:56. 
 
PERSONAL 
Kåre Ström, Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.  
 
VERKSAMHET 
Ingen nät-eller burfångst p g a vädret. 
Totalt denna månad 278 och hittills i år 5278 nymärkningar. 
 
OBSERVATIONER  
Toppskarv 2 på Västrevet 
Havssula 1 sträckande mot söder vid 8-tiden. 
Småspov 3 som höll till vid stränderna runt ön 
Roskarl 1 rastande. 
 
RINGMÄRKNING 
Ingen verksamhet 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
BESÖKARE 
Inga besökare 
 
ÖVRIGT 
Reparation av bord och stolar samt tillverkning av nytt trädgårdsbord.  
 
VID DATORN 
Kåre Ström och Calle Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 49 ex Stationär 
      Gravand 4 ad i par+5 pull Stationär 
      Gräsand 1 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
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      Havssula 1 ex str S 
      Storskarv 24 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Rödbena 1 ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär 
      Skrattmås 36 ex str V 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Förbifl. 
      Kentsk tärna 2 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
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MÅNDAG 15 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Calle Hagman, Kåre Ström 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 15 juli 2013 
 
VÄDER 
Fortsatt blåsigt, mestadels klart och soligt. God sikt på havet runt om 
Nidingen.  
 
10.00 V 8m/s, byvind 11m/s, +15,8C, vattenstånd -4 
12:00: V 8m/s, byvind 13 m/s, +17,6C, vattenstånd -2 cm 
20:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +17,2C, vattenstånd +2 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:41 och ner 21:55. 
 
PERSONAL 
Kåre Ström, Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.  
 
VERKSAMHET 
Ingen nät-eller burfångst p g a vädret. 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås 1 
Toppskarv 2 
Havssula 2 
Småspov 2 
Grönbena 1  
 
RINGMÄRKNING 
Ingen nymärkning idag. 
Totalt denna månad 278 och hittills i år 5278 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1timma 
 
BESÖKARE 
Inga besökare 
 
ÖVRIGT 
Fortsatt underhåll av trädgårdsmöblemang 
 
VID DATORN 
Kåre Ström och Calle Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ex Rast 
      Kanadagås 29 ex Stationär 
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      Gravand 2 ad i par+7 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 2 ex str S 
      Storskarv 35 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 2 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
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TISDAG 16 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Calle Hagman, Kåre Ström 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 16 juli 2013 
 
VÄDER 
Västlig hård vind och sol hela dagen. God sikt på havet runt om 
Nidingen.  
 
11.00 V 10m/s, byvind 14m/s, +17,8C, vattenstånd -6 
17:00: V 7m/s, byvind 9 m/s, +20,0C, vattenstånd -4 cm 
21:00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +18,3C, vattenstånd -9 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:43 och ner 21:53. 
 
PERSONAL 
Kåre Ström, Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 9 burar från 15.00 till 22.00 i Kausan 
 
OBSERVATIONER 
Sjöorre 24 
Stormfågel 1 
Mindre lira 1 (artbestämning osäker) 
Havssula 10 
Toppskarv 2 
Kärrsnäppa 11 
Småspov 2 
Storspov 
Grönbena 1  
Kentsk tärna 1 
Tordmule 1 
Sillgrissla 1 
 
RINGMÄRKNING 
1 ex av 1 art: Rödbena 1 
Totalt denna månad 279 och hittills i år 5279 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Målning 3 timmar  
Reparation av stolar och bord 1 timma 
 
BESÖKARE 
Inga besökare 
 
ÖVRIGT 



Tillträdesförbudet hävt och inventering vid ostudden möjlig 
 
VID DATORN 
Kåre Ström och Calle Hagman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ex Rast 
      Kanadagås 30 ex Stationär 
      Gravand 4 ad i par+7 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 24 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Stormfågel 1 ex str S 
      Mindre lira? 1 ex str S 
      Havssula 10 ex str S 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 11 ex Rast 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Storspov 1 ex Förbifl. 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 2 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
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ONSDAG 17 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Calle Hagman, Kåre Ström 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 17 juli 2013 
 
VÄDER 
Nordvästlig vind 6-8 m/s, sedan avtagande mot eftermiddagen. Soligt 
och klart hela dagen. God sikt på havet runt om Nidingen.  
 
08.00 V 7m/s, byvind 9m/s, +17,1C, vattenstånd -2 cm 
11.00 V 6m/s, byvind 8m/s, +18,7C, vattenstånd -6 cm 
17:00: NV 3m/s, byvind 6 m/s, +20,3C, vattenstånd 0 
20:00:N V 6 m/s, byvind 6 m/s, +20,9C, vattenstånd -3 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:44 och ner 21:52. 
 
PERSONAL 
Kåre Ström, Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 9 burar från 14.30 till 20.30 i Kausan. 7 nät från 07.00- 
13.00 
 
OBSERVATIONER 
Toppskarv 2 
Kärrsnäppa 16 
Småspov 3 
Grönbena 3  
Roskarl 2 
Tordmule 2 
Sånglärka 1 
Stare 1 
 
RINGMÄRKNING 
1 ex av 1 art. Skärpiplärka 1. 
Totalt denna månad 280 och hittills i år 5280 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Målning 1,5 timmar  
Gräsklippning 1,5 timma 
 
BESÖKARE 
2 båtar med 6 personer 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 



Kåre Ström och Calle Hagman 
 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 20 ex Stationär 
      Gravand 4 ad i par+10 1K Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 22 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 16 ex Rast 
      Småspov 3 ex Stationär 
      Grönbena 3 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 2 ex Stationär 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 2 ex Rast 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
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TORSDAG 18 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Calle Hagman, Kåre Ström 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 18 juli 2013 
 
VÄDER 
Nordvästlig vind 9-10 m/s, ökande vind mot kvällen. 
Soligt och disigt hela dagen.  
 
08.00 V 9m/s, byvind 12m/s, +17,3C, vattenstånd -4 cm 
14.00 V 4m/s, byvind 7m/s, +20,8C, vattenstånd -2 cm 
17:00: V 6m/s, byvind 8 m/s, +20,2C, vattenstånd +4 
20:00:V V 9 m/s, byvind 13 m/s, +19,3C, vattenstånd +2 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:46 och ner 21:50. 
 
PERSONAL 
Kåre Ström, Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 9 burar från 13.00 till 19.00 i Kausan.  
 
OBSERVATIONER 
Sjöorre 3 
Havssula 4 
Toppskarv 1 
Sandlöpare 3 
Småsnäppa 1 
Spovsnäppa 1 
Kärrsnäppa 17 
Småspov 3 
Svartsnäppa 1 
Gluttsnäppa 7 
Drillsnäppa 2 
Grönbena 2 
Roskarl 1 
Sillgrissla 2 
Tordmule 1 
Stare 41 
 
RINGMÄRKNING 
Ingen märkning idag. 
Totalt denna månad 280 och hittills i år 5280 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Målning 1,5 timma 



 
BESÖKARE 
1 båtar med 3 personer 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Kåre Ström och Calle Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär 
      Kanadagås 15 ex+53 ex Stationär 
      Gravand 4 ad i par+10 1K+2 ad i par+14 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex+2 ex Stationär 
      Ejder - ex+- ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 16 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Sandlöpare 3 ex Rast 
      Småsnäppa 1 ex Rast 
      Spovsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 17 ex Rast 
      Småspov 3 ex Stationär 
      Drillsnäppa 2 ex Stationär 
      Svartsnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 7 ex Rast 
      Grönbena 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 3 ex Stationär 
      Sillgrissla 2 ex str S 
      Tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 41 ex Rast 
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FREDAG 19 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Calle Hagman, Kåre Ström 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 19 juli 2013 
 
VÄDER 
Nordvästlig vind 12-13 m/s avtagande och vridande mot norr under 
dagen.. 
Soligt och klart hela dagen.  
 
08.00 NV 13m/s, byvind 16m/s, +17,8C, vattenstånd +10 cm 
11.00 NV 8m/s, byvind 11m/s. +18,5 C, vattenstånd +2 
14.00 NV 7m/s, byvind 9m/s, +20,2C, vattenstånd -5  
17:00: NV 7m/s, byvind 9 m/s, +19,4C, vattenstånd -2 
20:00: N 5 m/s, byvind 8 m/s, +18,9C, vattenstånd -3 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:48 och ner 21:49. 
 
PERSONAL 
Kåre Ström, Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 14.00 till 20.00 i Kausan 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås 1 
Havssula 3 
Toppskarv 2 
Tofsvipa 1 
Kustsnäppa 3 
Spovsnäppa 2 
Kärrsnäppa 20 
Småspov 3 
Storspov 1 
Rödbena 9 
Gluttsnäppa 10 
Roskarl 4 
Kustlabb 1 
Stare 6 
 
RINGMÄRKNING 
6 ex av 2 arter. Skärpiplärka 3, större strandpipare 3 varav två små 
ungar.  
Totalt denna månad 286 och hittills i år 5286 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 



 
Gräsklippning 1 timma 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut med 9 passagerare varav två stannade under natten. 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Kåre Ström och Calle Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 3 ex str S 
      Storskarv 35 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (1 ad + 2 pulli ringmärktes.) 
      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Tofsvipa 1 ex Rast 
      Kustsnäppa 3 ex Rast 
      Spovsnäppa 2 ex Rast 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Småspov 3 ex Stationär 
      Drillsnäppa 2 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 10 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast 
      Kustlabb 1 ex Str N 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 6 ex Rast 
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LÖRDAG 20 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 20 juli 2013 
 
VÄDER 
08.00 O 2m/s, byvind 2m/s, +17,3C, vattenstånd -1 cm 
11.00 växlande 2m/s, byvind 3m/s. +20 C, vattenstånd -5 
14.00 växl 3m/s, byvind 4m/s, +21C, vattenstånd -9 
17:00: växl 3m/s, byvind4 m/s, +21C, vattenstånd -8 
20:00: växl 2 m/s, byvind 3 m/s, +20C, vattenstånd -35 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:50 och ner 21:47. 
 
PERSONAL 
Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson samt Mats, Oscar Josef 
Hagman  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 14.00 till 20.00 i Kausan 
 
OBSERVATIONER 
Skogssnäppa 2 
Toppskarv 2 
Kustsnäppa 1 ad 
Spovsnäppa 2 
Kärrsnäppa 40 
Småspov 2 
Rödbena 9 
Roskarl 4 
Stare 40 
Knubbsäl 2 
 
 
RINGMÄRKNING 
1 ex av 1 art. Skärpiplärka 1.  
Totalt denna månad 287 och hittills i år 5287 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
Tog emot nyfikna besökare som praktiskt taget vällde in på ön.  
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut med 4 passagerare som stannade under natten. Samt ca 
30 semesterfirare med egna båtar. 
 



ÖVRIGT 
Anlände vid 11.00 efter en angenäm båtfärd. Härligt att återse ön som 
hälsade oss välkomna genom att visa upp sig i sin ståtligaste 
sommarskrud. Dagen bestod av härliga bad, krabbfiske och småprat 
med tillfälliga besökande. En mjukstart på veckan som rent 
vädermässigt verkar vara en lyckträff. Ser fram emot morgondagen. 
 
VID DATORN 
Patrik Jonasson Mats Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär 
      Kanadagås 53 ex Stationär 
      Gravand 2 ad+14 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 35 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 1 ad Rast 
      Spovsnäppa 3 ex Rast 
      Kärrsnäppa 40 ex Rast 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 2 ex Stationär 
      Skogssnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 40 ex Rast 
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SÖNDAG 21 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndagen 21 juli 2013 
 
VÄDER 
08.00 NV 4m/s, byvind 6m/s, +16.5C, vattenstånd -2 cm 
11.00 NV 2m/s, byvind 4m/s. +16.5 C, vattenstånd -9 
14.00 NV 3m/s, byvind 5m/s, +18C, vattenstånd -9 
17:00:NV 3m/s, byvind 5m/s, +19.5C, vattenstånd -10 
20:00:NV 3 m/s, byvind 4m/s, +19C, vattenstånd -6 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:51 och ner 21:45. 
 
PERSONAL 
Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson samt Mats, Oscar Josef 
Hagman  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 14.00 till 20.00 i Kausan. Nätfångst på 
morgonen från 05.00 till 10.00 
 
OBSERVATIONER 
Gluttsnäppa 1 
Toppskarv 1 
Kustsnäppa 2 ad 
Spovsnäppa 2 ad 
Kärrsnäppa 20 
Småspov 1 
Rödbena 20-30 
Roskarl 3 
Stare 20 
Knubbsäl 1 
Härmsångare 1 
Lövsångare 1 
Sjöorre ca 30 mot S 
Tornseglare 1 
 
RINGMÄRKNING 
9 ex av 4 arter. Skärpiplärka 1, sädesärla 3, hussvala 4 och 
härmsångare 1.  
Totalt denna månad 296 och hittills i år 5296 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
Gräsklippning och krattning i ca 3 timmar. Samt guidning om vårt 



arbete till nyfikna besökare. 
 
BESÖKARE 
Stefans övernattade gäster åkte hem och ersattes av 4 personer Från 
Nidingens vänner som skall spendera 2 dygn på ön. Mycket turister 
på ön då vädret är behagligt.  
 
ÖVRIGT 
En grå himmel hälsade oss välkomna denna andra dag på ön. Den 
behagliga julivärmen var dock bestående och gav våra. efter 
gårdagen, lätt svedda skinn lite andrum. Förmiddagens aktivitet 
yttrade sig i en spännande jakt på Tobisgrisslebon och eventuella 
omärkta individer. Måttlig jaktlycka men alltid ett visst mått av 
spänning. Eftermiddagen bjöd på strålande solsken och lindrade allas 
nedärvda väderångest. Spegelblankt hav, svag bris och klassisk 
solnedgång avrundar denna dag. 
VID DATORN  
Patrik Jonasson Mats Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sjöorre 30 ex Förbifl. 
      Strandskata - ex+- ex Stationär 
      Större strandpipare - ex+- ex Stationär 
      Kustsnäppa 2 ad+1 ad Rast 
      Spovsnäppa 1 ex+3 ex Rast 
      Kärrsnäppa 20 ex+20 ex Rast 
      Småspov 3 ex+1 ex Stationär 
      Storspov 6 ex Stationär 
      Drillsnäppa 1 ex+1 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex+- ex Stationär 
      Roskarl 1 ex+3 ex Rast 
      Skrattmås - ex+- ex Stationär 
      Fiskmås - ex+- ex Stationär 
      Silltrut - ex+- ex Stationär 
      Gråtrut - ex+- ex Stationär 
      Havstrut - ex+- ex Stationär 
      Tretåig mås - ex+- ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex+1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex+3 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex+- ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex+3 ex+1 ex Rast 
      Hussvala 4 ex Ringm 
      Hussvala - ex+- ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex+- ex Stationär 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 3 ex Ringm 
      Sädesärla - ex+- ex Stationär 
      Härmsångare 1 ex+1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Förbifl. 
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      Lövsångare 1 ex Rast 
      Stare 20 ex+20 ex Rast 
 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29813644&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29822103&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29813643&mode=obsbok','ObsAndra');�


MÅNDAG 22 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndagen 22 juli 2013 
 
VÄDER 
08.00 NV 4m/s, byvind 6m/s, +18.5C, vattenstånd -1 cm 
11.00 NV 1m/s, byvind 2m/s. +21.5 C, vattenstånd 0 
14.00 NV 2m/s, byvind 4m/s, +23C, vattenstånd -5 
17:00:NV 4m/s, byvind 5m/s, +23C, vattenstånd -7 
20:00:NO 6 m/s, byvind 6m/s, +23C, vattenstånd -4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:52 och ner 21:43. 
 
PERSONAL 
Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson samt Mats, Oscar Josef 
Hagman  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 05.00 till 14.00 i Kausan. Nätfångst på 
morgonen från 05.00 till 10.00 
 
OBSERVATIONER 
Storsapov 6 mot Ost  
Toppskarv 1 
Kustsnäppa 1 ad 
Spovsnäppa 2 ad 
Kärrsnäppa 20 
Småspov 3 
Rödbena 20-30 
Roskarl 1 
Stare 20 
Knubbsäl 6 
Svarthätta 1 
Tornseglare 3 
 
RINGMÄRKNING 
9 ex av 5 arter 
silltrut 2, gråtrut 4, skärpiplärka 1, sädesärla 1 och svarthätta 1.  
Totalt denna månad 305 och hittills i år 5305 
5 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
Gräsklippning någon timme på eftermiddagen.  
 



BESÖKARE 
Gott om besökare på ön, som vanligt när solen skiner på Nidingen i 
Juli månad. Familjen i Nidingens vänners lägenhet är fortfarande 
kvar.  
 
ÖVRIGT 
En lätt morgonbris som smeker ansiktet och en klunk av den svarta 
grumliga vätskan som så inlett så många dagar förr och en ny dag på 
ön tar form. Efter några nätronder med skralt resultat är det dags att 
bryta vattenytan, barnen snorklar, skvätter och stojar. Några turister 
anländer och börjar rigga upp med solstola, kaffetermosar och 
badlakan. Lite lunch sen är det dags för märkning av trutungar. Några 
halvstora, rultande individer får stålringar fästa vid benen och 
fortsätter ut i vegetationen. 
Lite samkväm med vandrarhemmets gäster avslutar kvällen. Samtal 
om hummertinor och den svenska sommaren ebbar ut i samklang med 
värmen.  
 
VID DATORN  
Patrik Jonasson Mats Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gråhäger 6 ex Förbifl. 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 1 ad Rast 
      Spovsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Småspov 3 ex Stationär 
      Storspov 6 ex Stationär 
      Drillsnäppa 1 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Silltrut 3 ex Ringm 
      Gråtrut 3 ex Ringm 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Rast 
      Ladusvala 1 ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
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      Sädesärla - ex Stationär 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Förbifl. 
      Stare 20 ex Rast 
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TISDAG 23 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdagen 23 juli 2013 
 
VÄDER 
08.00 O 5m/s, byvind 7m/s, +16.5C, vattenstånd -6 cm 
11.00 O 1m/s, byvind 3m/s. +20 C, vattenstånd -4 
14.00 NO 5m/s, byvind 6m/s, +21.5C, vattenstånd -9 
17:00:NO 7m/s, byvind 8m/s, +20.5C, vattenstånd -12 
20:00:N 7 m/s, byvind 10m/s, +20C, vattenstånd -10 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:55 och ner 21:42. 
 
PERSONAL 
Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson samt Mats, Oskar Josef 
Hagman  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 05.00 till 15.00 i Kausan. Nätfångst på 
morgonen från 05.00 till 09.00 
 
OBSERVATIONER 
Toppskarv 2 
Skärsnäppa 1  
Kärrsnäppa 9 
Småspov 1 
Rödbena 10tal 
Roskarl 2 
Stare 5-10 
Knubbsäl 1 
Hämpling 1 
Tornseglare 3 
Ladusvala 1 
 
RINGMÄRKNING 
9 individer av 3 arter. 
Silltrut 4 pulli, tobisgrissla 1 pullus och större strandpipare 4 pulli. 
Totalt denna månad 314 och hittills i år 5314 nymärkningar. 
 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
Gräsklippning någon timme på eftermiddagen.  
 
BESÖKARE 



Ett 15 tal turister på ön. Nytt sällskap från Nidingens vänner 
spenderar natten på nidingen, 6 gentlemän från Onsala.  
 
ÖVRIGT 
Solen har ön i ett fast grepp. Förmiddagen ägnades åt ett intensivt 
krabbfiske trots avsaknad av blåmusslor. Några torskhuvuden från en 
båtgäst fixade biffen och ett ståtligt rekord på 28 individer sattes. 
Trutkolonin fick påhälsning idag igen och några småttingar 
infångades och märktes. Bad i kristallklart vatten för att svalka sig. 
Uno ringde för att kolla läget och ställde i förbifarten frågan om det 
hade hittas några omärkta Tobisungar varpå svaret för ovanlighetens 
skull blev nej. Sedan barnsben har vi letat och alltid hittat, för att 
sedan rapportera till Uno. 10 minuter senare var den första 
Tobisdunbollen märkt och allt var som det alltid varit. Lite senare 
hittades även 4 st alldeles färska små Strandpipare till allas 
förtjusning och fascination. Kvällen avlutades med ett besök uppe i 
fyren.  
VID DATORN  
Patrik Jonasson Mats Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Större strandpipare 4 pull Ringm 
      Skärsnäppa 1 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 9 ex Rast 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 2 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Silltrut 4 ex Ringm 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tobisgrissla 1 ex Ringm 
      Tornseglare 3 ex Rast 
      Ladusvala 1 ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 10 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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ONSDAG 24 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Magnusson, Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdagen 24 juli 2013 
 
VÄDER 
08.00 N 2m/s, byvind 4m/s, +18C, vattenstånd -11 cm 
11.00 N 4m/s, byvind 5m/s. +20 C, vattenstånd -6 
14.00 N 7m/s, byvind 9m/s, +21C, vattenstånd -9 
17:00:N 8m/s, byvind 9.5m/s, +21C, vattenstånd -11 
20:00:N 6m/s, byvind 19m/s, +20.5C, vattenstånd -10 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:57 och ner 21:40. 
 
PERSONAL 
Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson samt Mats, Oskar Josef 
Hagman  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 05.00 till 12.00 i Kausan. Nätfångst på 
morgonen från 05.00 till 09.00 
 
OBSERVATIONER 
Sandlöpare 4 
Skärsnäppa 1  
Kärrsnäppa 10 
Småspov 2 
Rödbena 10-tal 
Roskarl 2 
Stare 10 
Knubbsäl 5 
Stenskvätta 1 
Tornseglare 3 
Spovsnäppa 1 
 
RINGMÄRKNING 
3 individer av 2 arter. 
Silltrut 2 och gråtrut 1.  
Totalt denna månad 317 och hittills i år 5317 nymärkningar. 
 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
Gräsklippning någon timme på eftermiddagen.  
 
BESÖKARE 



Ett 20 tal turister på ön, men till kvällen blev vi ensamma på ön 
61514 
 
ÖVRIGT 
Åter igen en vacker dag att njuta av. Flaggan hissades och svajade i 
den något starkare vinden än vad som tidigare infunnit sig. En 
promenad ut på Ostudden i solgasset följdes av en härlig lunch som 
sponsrades av Nidingens vänner vilket togs emot med glädje. Anders 
Magnusson, för tillfället hemmahörandes i Kina, kom på besök och 
berättade om bl.a. om skedsnäppor i Kina. En liten raid i 
silltrutkolonin igen med lite märkning. Avsaknaden av vadare gjorde 
sig påmind igen, det kanske blåser in något till i morgon. Sillmiddag 
och fotbollsmatch avslutade denna vackra dag.  
 
VID DATORN  
Patrik Jonasson Mats Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Sandlöpare 4 ex Stationär 
      Spovsnäppa 1 ex Stationär 
      Skärsnäppa 1 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 4 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Silltrut 2 ex Ringm 
      Gråtrut 1 ex Ringm 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 ex Stationär 
      Stare 10 ex Rast 
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TORSDAG 25 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdagen 25 juli 2013 
 
VÄDER 
08.00 SV 4m/s, byvind 6m/s, +19C, vattenstånd -6 cm 
11.00 SV 3m/s, byvind 4m/s. +20 C, vattenstånd 0 
14.00 SV 4m/s, byvind 6m/s, +21.C, vattenstånd -2 
17:00:S 5/s, byvind 6m/s, +20.5C, vattenstånd -5 
20:00:S 4 m/s, byvind 6m/s, +19.5C, vattenstånd -4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:59 och ner 21:38. 
 
PERSONAL 
Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson samt Mats, Oskar Josef 
Hagman  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 05.00 till 20.00 i Kausan. Nätfångst på 
morgonen från 05.00 till 10.00 
 
OBSERVATIONER 
Myrspov 3ad mot S 
Skärsnäppa 1  
Kärrsnäppa 10 
Småspov 3 
Rödbena 10-tal 
Roskarl 4 
Stare ca 40 
Knubbsäl 5 
Svart rödstjärt 1 1k 
Tornseglare 3 
Grågås 6 mot S 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 4 arter.  
Stare 3, svart rödstjärt 1, skärpiplärka 5 och kärrsnäppa 1.  
Totalt denna månad 327 och hittills i år 5327 nymärkningar. 
 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
 
BESÖKARE 
Ett 10-tal turister på ön. Stefan var ute under dagen med några gäster. 



På kvällen 2 gäster i nidingens vänners lägenhet. 
 
ÖVRIGT 
Morgonen började med lätt dimma över ön, och förhoppningarna om 
att lite tättingar rastade på ön vaknade. Men som alla andra fina 
sommardagar på ön lös tättingarna med sin frånvaro. Dock förgylldes 
dagen med en ung svart rödstjärt. Fortfarande rastar en del vadare på 
ön, hade gärna hoppats på lite med Calidris i burarna. Men svårt att 
hitta bra platser för burarna då det mesta av tången är snustorrt. 
 
Annars bjöd dagen på strålande sol med många bad i haven. 
Krabbfiske stod som vanligt på dagordningen. Lyckades fånga en 
hyfsats stor sjötunga och några små röspottor med håven, som gjorde 
barnen glada. Dagen avslutades med en god grillning och en kall öl i 
solnedgången. 
 
VID DATORN  
Patrik Jonasson Mats Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 8 ex str S 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Spovsnäppa 4 ex Stationär 
      Skärsnäppa 1 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast 
      Myrspov 3 ad str S 
      Småspov 4 ex Stationär 
      Drillsnäppa 8 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Ringm 
      Stare 3 ex Ringm 
      Stare 40 ex Rast 
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FREDAG 26 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredagen 26 juli 2013 
 
VÄDER 
08.00 SV 3m/s, byvind 4m/s, +19C, vattenstånd -9 cm 
11.00 SV 3m/s, byvind 5m/s. +20 C, vattenstånd -3 
14.00 SV 3m/s, byvind 4m/s, +21.5C, vattenstånd -2 
17:00:S 1m/s, byvind 3m/s, +21.5C, vattenstånd -5 
20:00:S 1 m/s, byvind 2m/s, +20.5C, vattenstånd -5 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:00 och ner 21:36. 
 
PERSONAL 
Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson samt Mats, Oskar Josef 
Hagman  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 10 burar från 05.00 till 20.00 i Kausan. Nätfångst på 
morgonen från 05.00 till 10.00 
 
OBSERVATIONER 
Kärrsnäppa 10 
Småspov 3 
Rödbena 10tal 
Roskarl 4 
Stare ca 20 
Knubbsäl 3 
Tornseglare 3 
Spovsnäppa 2 
Drillsnäppa 4  
 
 
RINGMÄRKNING 
3 ex av 2 arter.  
Kärrsnäppa 1 och skärpiplärka 1.  
Totalt denna månad 330 och hittills i år 5330 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
 
BESÖKARE 
Mycket turister på ön. Svårräknade men säkert en bit över 30. Stefan 
var ute med ett stort sällskap som övernattar på ön. Jerker med dotter 



besökte ön en kort stund på eftermiddagen.  
 
ÖVRIGT 
Sista dagen är nu till ända. Det har återigen varit strålande väder och 
det var det fler än vi som insåg. Har aldrig sett så många turister 
samtidigt som idag, de fullkomligt vällde in och lovorden om ön 
haglade. Jerker bl.a. förärade oss med ett besök. En dag av total stiltje 
både vind och fågelmässigt. Däremot var fiskelyckan desto större, 1 
skrubbskädda, 1 rödspotta och 1 sjötunga infångade med håv vid 
playan. Även kassan för fyrunderhåll har gynnats av det fina vädret, 
2213 kr kr intjänade under veckan. Ja, vi får väl tacka ödmjukast för 
denna fantastiska vecka och hoppas att resten av sommaren fortsätter 
i samma anda. 
 
 
VID DATORN  
Patrik Jonasson Mats Hagman 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 3 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Spovsnäppa 2 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast 
      Småspov 3 ex Stationär 
      Drillsnäppa 4 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 2 ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 20 ex Rast 
      Stare 10 ex Stationär 
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LÖRDAG 27 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft, 
Mikael Hake, Patrik Jonasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 27 juli 2013 
 
VÄDER 
Huvudsakligen vackert väder men en hel del moln och dis. 
Temperaturen pendlade kring 20 grader. Vid niotiden drog ett 
regnväder in över ön och då ökade vinden till som mest 10 m/s i 
medel och 14 i byarna. I övrigt bara måttliga eller svaga vindar. 
 
02.00 SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +20,2C, vattenstånd +/-0 cm 
05.00 SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,4C, vattenstånd -4 cm 
08.00 SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +20,4C, vattenstånd -5 cm, regn 
11.00 NNO 2 m/s, byvind 7 m/s. +19,5 C, vattenstånd -1 cm 
14.00 S 4 m/s, byvind 6 m/s, +20,8C, vattenstånd +/-0 cm 
17:00: SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +20,6C, vattenstånd -2, regn 
20:00: S 1 m/s, byvind 3 m/s, +20.6C, vattenstånd -2 cm 
23:00: ONO 2 m/s, byvind 4 m/s, +20.9C, vattenstånd +3 cm 
Nederbörd 3 mm. Det mesta på morgonen. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:02 och ner 21:34. 
 
PERSONAL 
Kl 11:30 anlände Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo och 
klockan 13:45 lämnade Patrik, Rosmarie, Ella Theo Jonasson, Noah 
Larsson samt Mats, Oskar Josef Hagman. Mikael Hake skötte 
transporten med vår båt och Uno Unger var med ut och in.  
 
VERKSAMHET 
Burfångst 11 burar från 05.00 till 19.00 i Kausan. Nätfångst på 
morgonen från 05.00 till 10.00. Kontrollerat en sen 
tobisgrisslehäckning. Och så har vi bytt personal. 
 
OBSERVATIONER 
Ejder, en gammal hona hittades död i tången i Kausan. Den var märkt 
som häckande fågel i maj 2003. 
Toppskarv, 2 på Klockfotsrevet. 
Ljungpiparen, två sträckande mot SV. 
Spovsnäppa, 3 ad rastande. 
Kärrsnäppa, 12 rastande i Kausan. 
Enkelbeckasin, 4 rastande. 
Gluttsnäppa, 1 hördes över ön. 
Grönbena, 4 rastande. 
Tornseglare ca 30 förbiflygande. 
Backsvala, 2 mot SV. 



 
Knubbsäl 3 
 
RINGMÄRKNING 
3 individer av 2 arter.  
Drillsnäppa 1 och skärpiplärka 2.  
Totalt denna månad 333 och hittills i år 5 333 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (0,5 tim) 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut med två som ska övernatta och körde iland gruppen om 
tolv som varit kvar sedan i går. En båt med sex personer besökte ön. 
Med stationens personal har totalt 34 personer bevistat ön under 
dagen. 
 
ÖVRIGT 
Efter ett häftigt åskväder och massor av regn och översvämningar i 
Göteborg är vi nu på Nidingen igen. Här var åskvädret fjärran och 
nederbörden stannade på 3 mm. Varmt och skönt och de tretåiga 
måsarna hälsar välkommen. Daniel har som nybliven Niding kryssat 
både tretåig mås och toppskarv. 
 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (En gammal hona hittades död i tångvallen i 

Kausan. Den var märkt som häckande hona i maj 2003.) 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 2 ex str SV (kl 13:45) 
      Spovsnäppa 3 ex Rast 
      Kärrsnäppa 12 ex Rast 
      Enkelbeckasin 4 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (Hördes.) 
      Grönbena 4 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
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      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 30 ex Rast 
      Backsvala 2 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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SÖNDAG 28 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 28 juli 2013 
 
VÄDER 
En tropisk natt. Morgonen mulen med dis in mot land. Mörka moln i 
S och SO och lite regnstänk. Frisk vind från OSO. Det blev lite mer 
regn från kl. 06:40. Varierande molnighet och mestadels rätt disigt 
under dagen: Vinden mest måttlig men tog i när tunga molnbankar 
passerade. Vinden från ostsektorn under större delen av dagen men på 
kvällen vred vinden över till Väst. 
 
02.00 OSO 5 m/s, byvind 8 m/s, +20,9C, vattenstånd +6 cm 
05.00 OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +20,3C, vattenstånd +3 cm 
08.00 O 3 m/s, byvind 10 m/s, +19,2C, vattenstånd -2 cm, regn 
11.00 O 3 m/s, byvind 4 m/s. +22,1C, vattenstånd -2 cm 
14.00 OSO 6 m/s, byvind 14 m/s, +22,0C, vattenstånd +2 cm 
17:00: SSO 6 m/s, byvind 10 m/s, +21,9C, vattenstånd +6 
20:00: SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +21.6C, vattenstånd +10 cm 
23:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +20.3C, vattenstånd +14 cm 
Nederbörd 1 mm. Det mesta på fm. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:04 och ner 21:32. 
 
PERSONAL 
Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo.  
 
VERKSAMHET 
10 nät 04:50-06:50.  
11 burar från 05.30-  
 
OBSERVATIONER 
Gravand, ett par med tre stora ungar är kvar på ön. 
Toppskarv, två på Klockfotsrevet. 
Sandlöpare, en rastande. 
Spovsnäppa, två ad rastande. 
Kärrsnäppa, cirka 15 adulta och årets första ungfågel rastade i 
Kausan. 
Myrspov, en på Playan. 
Småspov, fyra runt Kausan och på Västudden. 
Roskarl, en rastande i Kausan. 
Tretåig mås, nu finns bara en sista icke flygg unge kvar på fyren i bo 
nr 7. 
 
Knubbsäl 3 
 



RINGMÄRKNING 
12 individer av 4 arter. 
Drillsnäppa 1, skärpiplärka 9, sädesärla 1 och stare 1.  
Totalt denna månad 345 och hittills i år 5 345 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (0,5 tim) 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut med fyra dagsbesökare och när de for iland följde de 
två övernattarna med. På em kom också Anders Magnusson ut med 
familj och fyra danska vänner. Med stationens personal har totalt 17 
personer bevistat ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Idag startade vi Nidingens facebookgrupp. Titta in på gruppen och bli 
gärna medlem. Nidingens Fågelstation är namnet. 
Ingela har idag bakat en god chokladkaka och dessutom påbörjat 
fönsterputsningen. Fönstren i allrummet och köket är nu klara och 
fina.  
Vi behöver få ut mer plåster till ön. Det fanns bara några få kvar när 
först Anders Magnusson skadade handen på dörren till källaren och 
senare Daniel skar sig i foten under bad. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 9 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 30 ex Stationär (Minst.) 
      Toppskarv 2 ex Stationär (På Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Sandlöpare 1 ad Rast (Rastande i Kausan.) 
      Spovsnäppa 2 ad Rast 
      Kärrsnäppa 15 ad Rast 
      Kärrsnäppa 1 1K Rast (Årets första ungfågel.) 
      Myrspov 1 ex Rast (Rastade på Playan.) 
      Småspov 4 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär (Cirka.) 
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      Roskarl 1 ex Rast (Rastade i Kausan.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (En unge i bo 7 är den enda 

kvarvarande som inte har setts flyga.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 15 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 10 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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MÅNDAG 29 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 29 juli 2013 
 
VÄDER 
En riktig sommardag med sol och klart väder hela dagen och näst 
intill obefintlig vind. 
 
02.00: VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,5C, vattenstånd +14 cm 
05.00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,6C, vattenstånd +5 cm 
08.00: V 1 m/s, byvind 3 m/s, +18,7C, vattenstånd -7 cm 
11.00: V 1 m/s, byvind 2 m/s. +20,1C, vattenstånd -11 cm 
14.00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,6C, vattenstånd -7 cm 
17:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +20,2C, vattenstånd -6 cm 
20:00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +20.6C, vattenstånd -7 cm 
23:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +19,7C, vattenstånd -4 cm 
Ingen nederbörd. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:06 och ner 21:30. 
 
PERSONAL 
Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:45-10:15.  
17 burar i Kausan 05.15-20:00 och 2 burar på Playan 12:00-17:00. 
Assisterat Tommy med ringmärkningsrapportering.  
 
OBSERVATIONER 
Gråhäger, två rörde upp känslorna bland trutar och måsar på 
nordsidan. 
Ljungpipare, en rastande. 
Sandlöpare, en rastande. 
Kärrsnäppa, cirka 15 adulta och två ungfåglar rastade i Kausan. 
Myrspov, två ex vid Kausan. 
Småspov, fyra runt Kausan och på Västudden. 
Grönbena, en hördes på morgonen. 
Roskarl, tre rastande. 
Kustlabb, en drog jagande längs nordstranden. 
Tretåig mås, ungen i bo nr 7 på Ö gamla fyren har fortfarande inte 
tagit till vingarna. 
Kentsk tärna, en. 
Svarthätta, en hona som ringmärkts för en vecka sedan kontrollerades 
idag. 
 
Knubbsäl 3 



 
RINGMÄRKNING 
7 individer av 2 arter.  
Skärpiplärka 6 och sädesärla 1.  
Totalt denna månad 352 och hittills i år 5 352 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (3,0 tim) 
 
BESÖKARE 
17 båtar och tre kanoter förde med sig 67 besökare och därtill fem 
hundar. Bland besökarna var Gunnar Börjesson som påtade i sitt 
potatisland, Jerker och Evert Karlsson som var ute och fiskade samt 
den Calle som höll i vandrarhemsverksamheten före Stefan. Med 
stationens personal har totalt 70 personer bevistat ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Dagen dominerades av vackert väder och många besökare. Det första 
innebar att fångstsiffrorna blev låga och det andra att en del 
specialaktiviteter fick inhiberas. Det är ändå härligt att uppleva 
Nidingen när solen gassar och besökarna är frågvisa. Många var 
också uppe i fyren så det blev lite tillskott i kassan. 
Vädret gjorde att även undertecknad vågade sig på ett dopp i havet. 
Nidingens facebookgrupp har nu fått 29 medlemmar. Det finns plats 
för fler. Titta in på gruppen och bli gärna medlem. Nidingens 
Fågelstation är namnet. 
Ingela har putsat ytterligare tre fönster nu är det bara ett kvar. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 12 ex Stationär 
      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex Rast (SV om Ostudden.) 
      Storskarv 40 ex Stationär (Minst.) 
      Gråhäger 2 ex Förbifl. (Flög fram och åter på norra sidan av ön 

och upprörde vitfågeln där.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ad Rast (I kausan.) 
      Sandlöpare 1 ad Rast (I Kausan.) 
      Kärrsnäppa 15 ad+2 1K Rast 
      Myrspov 2 ex Rast (Runt Kausan.) 
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      Småspov 4 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär (Cirka.) 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Kustlabb 1 ex Förbifl. (En stressade måsarna längs 

nordstranden.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (En unge i bo 7 är den enda 

kvarvarande som inte har setts flyga.) 
      Kentsk tärna 1 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svarthätta 1 ad hona Rast (En tidigare ringmärkt kontrollerades.) 
      Stare 2 ex Rast 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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TISDAG 30 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 30 juli 2013 
 
VÄDER 
Morgon med svaga vindar, god sikt men himlen täckt av tunna moln. 
Molnen mörknade alltmer och vid middagstid kom det regn och även 
lite åska. Vinden var svag till måttlig men friskade i på em i samband 
med några moln- och regnpassager för att åter avta på senkvällen. 
 
02.00: VNV 3 m/s, byvind 4 m/s, +20,1C, vattenstånd +6 cm 
05.00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,7C, vattenstånd +11cm 
08.00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,9C, vattenstånd +9 cm 
11.00: VNV 4 m/s, byvind 5 m/s. +19,7C, vattenstånd +5 cm 
14.00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,9C, vattenstånd +10 cm, regn 
17:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +19,5C, vattenstånd +12 cm, regn 
20:00: VNV 4 m/s, byvind 9 m/s, +18,3C, vattenstånd +5 cm 
23:00: SSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +18,8C, vattenstånd +5 cm 
Nederbörd 2 mm. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:08 och ner 21:28. 
 
PERSONAL 
Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 05:15-1215 och 9 nät 13:45-16:30 
17 burar i Kausan 05:30-17:30. 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås, en adult sågs på vattnet utanför nordstranden 
tillsammans med en kanadagås. 
Småspov, en på Västudden. 
Grönbena, en hörd. 
Tretåig mås, ungen i bo nr 7 på Ö gamla fyren har fortfarande inte 
tagit till vingarna. 
Silvertärna, en fiskade i Kausan på förmiddagen. 
Gök, Ingela upptäckte en ungfågel vid Fotogenboden. Efter rask 
nätuppsättning och eftersök av göken flög den in i ett nät men 
lyckades ta sig loss innan undertecknad hann fram. 
Svart rödstjärt, en ungfågel höll till i stationsträdgården. Den kunde 
sedermera infångas i nät 1A. 
Bändelkorsnäbb, vid middagstid hördes en lockande fågel som drog 
runt på lite höjd och sedan drog österut. 
 
Knubbsäl 4 



 
RINGMÄRKNING 
7 individer av 5 arter.  
Hussvala 1, skärpiplärka 3, sädesärla 1, svart rödstjärt 1 och stare 1.  
Totalt denna månad 359 och hittills i år 5 359 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (1,0 tim) 
Letat och justerat elfel (1,0 tim) 
 
 
BESÖKARE 
Tre kanotister som övernattat sedan igår. På fm kom sedan två 
segelbåtar och ankrade på sydsidan och sex personer landsteg med 
jollar. Sedan kom två kanotister och en motorbåt med ytterligare sex 
personer. Totalt således 17 besökare. Med stationens personal har vi 
totalt varit 20 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
En huvudsakligen molnig dag gav färre besökare. Inte så mycket 
fågel heller men en ung svart rödstjärt gladde oss under förmiddagen. 
Vid lunchtid kom sedan årets första bändelkorsnäbb och flög runt på 
höjd över fyrplatsen innan den drog vidare österut utan att landa.  
Strax därefter upptäckte Ingela en ung gök framför fotogenboden. 
Den försvann bakom stora slånbuskaget. Försiktigt sattes ett antal nät 
upp då de varit ihopdragna på grund av regn. Göken återfanns men 
flög förbi näten och satte sig på muren ost om Fyrmästarbostaden 
men försvann sedan. Även näten vid grindoxeln sattes upp och efter 
lite eftersök stöttes göken där den suttit vid muren väster om 
kolförrådet. Den flög rakt i nedersta våden på nät 5E. Trots 
sprintinsats från undertecknad lyckades den ta sig loss innan den 
kunde omhändertas. Den försvann sedan frön ön söderut över havet. 
Vi har bara sju märkta gökar på Nidingen så det hade varit roligt att få 
in en till. 
Som lite tröst fastnade i alla fall den svarta rödstjärten i grindoxeln, 
nät 1A. 
På kvällen upptäcktes strömlöshet i vårt tillfälliga labb och i hela 
förrådsbyggnaden. Det tog lite tid att hitta den säkring på 
maskinhuset som löst ut så att strömmen kom åter och pipande larm i 
södra fyrvaktarlägenheten kunde åtgärdas. 
Nidingens facebookgrupp har nu 36 medlemmar. Det finns plats för 
fler. Titta in på gruppen och bli gärna medlem. Nidingens 
Fågelstation är namnet. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
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      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ad Rast 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Ejder 175 ex Stationär (Minst, Daniel räknade från fyren.) 
      Sjöorre 10 ex Rast (Cirka, Vid Ostudden.) 
      Storskarv 36 ex Stationär (Minst.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 2 ad+1 1K Rast 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast (Hörd.) 
      Rödbena 10 ex Stationär (Cirka.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Hörd.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 10 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (Ungen i bo 7 ärhar fortfarande inte 

flugit.) 
      Silvertärna 1 ad Födosökande 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Gök 1 1K Rast (Upptäcktes av Ingela mellan nätplatserna 5 och 

6. Några nät sattes upp och när göken återfanns flög den i nät 5E 
men kom loss innan undertecknad han få fatt den.) 

      Tornseglare 10 ex Förbifl. (Cirka 10 ex besökte oss under 
molnpassagerna mitt på dagen.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Stare 50 ex Rast (Minst) 
      Hämpling 4 ex Stationär 
      Bändelkorsnäbb 1 ex Förbifl. (Vid middagstid flög den runt och 

lockade på lite höjd innan den försvann mot O.) 
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ONSDAG 31 Juli 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 31 juli 2013 
 
VÄDER 
Mestadels mulet på morgonen och friska vindar från SV. Lite regn 
hade kommit under natten. På fm klarnade det upp och vinden avtog 
lite för att sedan gå upp och ner i samband med moln- och 
åskpassager. De regntunga molnen passerade dock vid sidan om 
Nidingen och enbart några få regndroppar föll på ön. 
 
02.00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,3C, vattenstånd +13 cm 
05.00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +17,4C, vattenstånd +18cm 
08.00: V 7 m/s, byvind 10 m/s, +16,9C, vattenstånd +14 cm 
11.00: VSV 6 m/s, byvind 8 m/s. +17,8C, vattenstånd +6 cm 
14.00: VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +17,9C, vattenstånd +10 cm 
17:00: VSV 7 m/s, byvind 11 m/s, +18,8C, vattenstånd +15 cm 
20:00: V 10 m/s, byvind 12 m/s, +18,9C, vattenstånd +14 cm 
23:00: V 11 m/s, byvind 13 m/s, +17,8C, vattenstånd +8 cm 
Nederbörd 1 mm under natten. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:10 och ner 21:26. 
 
PERSONAL 
Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo.  
 
VERKSAMHET 
10 nät 05:00-0545 och 12 nät 05:45-10:00 och 24 nät 10:00-13:30. 
17 burar i Kausan 05:00-18:15. 
Påbörjat iordningställande av höstsäsongens tillkomande nätplatser 
genom trimning, buskklippning och räfsning i de blivande nätgatorna. 
Ett första nät är på plats. 
 
OBSERVATIONER 
Havssula, två drog sig mot söder under förmiddagen. 
Småspov, en på Västudden. 
Tretåig mås, ungen i bo nr 7 på Ö gamla fyren har fortfarande inte 
tagit till vingarna men den övar flitigt. 
Fisktärna, tre gamla fåglar rastande i Kausan. 
Silvertärna, en adult drog längs Nordstranden. 
Sillgrissla, två sträckte mot söder under förmiddagen. 
Svart rödstjärt, en omärkt ungfågel har hållit till i stationens trädgård 
under större delen av dagen. Grönsångare, en vacker ungfågel 
fångades och ringmärktes. 
Grå flugsnappare, en höll till i fyrområdet under dagen. 
Törnskata, en hane höll till i fyrområdet och satt gärna på sophögen 



och konsumerade fjärilar. Den infångades sedan och ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
7 individer av 6 arter.  
Skärpiplärka 2, sädesärla 1, rödstjärt 1, härmsångare 1, grönsångare 1 
och törnskata 1.  
Totalt denna månad 366 och hittills i år 5 366 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (0,5 tim) 
Grästrimning (1,5 tim) 
 
BESÖKARE 
Stefan och en som var praktikant hos honom kom ut med tio gäster. 
Fem av dem var dagsbesökare och följde med iland på em. Övriga 
fem övernattar. Med stationens personal har vi totalt varit 15 personer 
på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Idag indikerade såväl fångst som observationer att hösten är här 
åtminstone om man går efter fåglarna sträckperioder. Rödstjärt, 
härmsångare, grönsångare och törnskata ringmärktes och därtill 
observerades bl a svart rödstjärt och grå flugsnappare. Det fick 
undertecknad att påbörja iståndsättandet av höstens tillkommande 
nätplatser. Trimning och klippning av nätplatserna har påbörjats men 
det tar nog någon dag till innan allt är färdigt. Taggiga vresrosor är 
jobbiga att hantera. Törnskatenäbbar är också lite tröttsamma när man 
ska hålla upp fågeln för visning och samtidigt berätta och svara på 
frågor. Lite blodiga fingrar blev effekten av denna sociala insats.  
Började också trimma kring öns byggnader men hann bara med en 
och en halv innan Stefan anlände med gäster så då avbröts det 
projektet.  
Det är lite förvånande hur mycket tid man lägger på att leta efter 
saker här på Nidingen. Idag var det tråd till grästrimmern, nätstolpar 
och vettiga verktyg.  
Till middag intogs idag nyskördad potatis från stationens potatisland. 
Tack för det Uno som håller denna odlingstradition vid liv. Det 
smakade förträffligt gott. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Grönsångare 2 ex Ringm 
      Törnskata 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Kanadagås 1 ex Stationär 
      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Havssula 2 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär (Minst.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ad+1 1K Rast 
      Småspov 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex str S 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär (Cirka.) 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (Ungen i bo 7 ärhar fortfarande inte 

flugit.) 
      Silvertärna 1 ad Förbifl. 
      Fisktärna 3 ex Rast 
      Sillgrissla 2 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Backsvala 1 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast (Omärkt - således inte samma som 

igår.) 
      Rödstjärt 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Rast (Sedan tidigare ringmärkt.) 
      Grönsångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Törnskata 1 2K+ hane Rast 
      Stare 5 ex Rast (Minst fem varav en tidigare ringmärkt 

kontrollerades.) 
      Hämpling 5 ex Stationär 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895451&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895452&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895453&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895454&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895455&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895456&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895457&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895458&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895459&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895460&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895461&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895463&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29906412&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895465&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895464&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895466&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895467&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895468&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895469&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895470&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895471&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895472&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895474&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895473&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895475&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895476&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895477&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895478&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895479&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895480&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895481&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895482&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895483&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895484&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895485&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895486&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895487&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895488&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29895489&mode=obsbok','ObsAndra');�


TORSDAG 1 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 1 augusti 2013 
 
VÄDER 
Blåsig morgon men sedan avtagande och bara svaga till måttliga 
vindar under dagen. Växlande molnighet men mest solsken och god 
sikt. 
 
02.00: VNV 9 m/s, byvind 12 m/s, +17,3C, vattenstånd +10 cm 
05.00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +17,3C, vattenstånd +14cm 
08.00: VSV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,9C, vattenstånd +9 cm 
11.00: VSV 5 m/s, byvind 7 m/s. +18,1C, vattenstånd +1 cm 
14.00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +18,2C, vattenstånd -3 cm 
17:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,8C, vattenstånd +1 cm 
20:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,6C, vattenstånd +/-0 cm 
23:00: S 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,2C, vattenstånd -8 cm 
Ingen nederbörd. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:12 och ner 21:24. 
 
PERSONAL 
Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo.  
 
VERKSAMHET 
10 nät 04:45-11:00 och 14 nät från 11:00-15:00. 
17 burar i Kausan 05:00-19:30. 
Fortsatt iordningställande av höstsäsongens tillkomande nätplatser 
med fortsatt trimning, buskklippning, rosenskottsuppdragning och 
räfsning i de blivande nätgatorna. Två nät kom på plats under dagen. 
Visst inventeringsarbete. 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås, en rastade på Västudden på morgonen. 
Gravand, två ad och tre juv är kvar på ön. 
Toppskarv, en rastande på Klockfotsrevet. 
Kustpipare, en adult förbiflygande. 
Kustsnäppa, två Adulta rastande. 
Sandlöpare, tre adulta rastade. 
Kärrsnäppa, två ad och en 1K rastade. 
Myrspov, en ad hane och en troligen ad hona rastade. 
Småspov, minst fyra rastande. 
Gluttsnäppa, en rastande på Ostudden. 
Roskarl, en ad hane, en ad hona och en juvenil har hållit till på ön 
under dagen mest runt Kausan. 
Tretåig mås, ungen i bo nr 7 på Ö gamla fyren har fortfarande inte 



tagit till vingarna men den övar flitigt. I övrigt finns åtminstone ett 
20-tal fåglar kvar kring ön. 
Kentsk tärna, en årsunge flög över ön. 
Hussvala, på östra gaveln finns nya äggkullar i tre bon där ungar 
tidigare har märkts. Dessutom ett bo med tre ungar. 
Svart rödstjärt, två ungfåglar har setts på ön under dagen varav en 
ringmärktes. 
Rosenfink, en ungfågel ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
9 individer av 5 arter. Skärpiplärka 5, sädesärla 1, svart rödstjärt 1, 
buskskvätta 1 och rosenfink 1. Totalt denna månad 9 och hittills i år 5 
375 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (1,0 tim) 
 
BESÖKARE 
Stefan fem gäster som övernattat sedan igår. Stefan, Annika och 
praktikanten kom ut med åtta dagsturister och sedan ytterligare 11 
födelsedagsfirare. Alla dessa transporterades sedan iland liksom två 
av övernattarna med tre bor kvar en natt till. Med stationens personal 
har vi totalt varit 30 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Tack vare de unga skärpiplärkorna blev det nästan tvåsiffrigt i 
märkprotokollet idag. Annars började dagen rätt blåsigt och segt ända 
tills första fågeln fångades vilket var en rosenfink. Det bådar gott med 
en sådan art som start på augustifångsten. 
Två nya nät uppe idag, nätplats 4. Det återstår dock en del 
röjningsarbete innan alla höstens nät finns på plats. Förhoppningsvis 
ska det dock vara klart tills Tommy kommer ut. Det verkar dock 
saknas nätstolpar så det blir nog dubbla nät på några stolpar. 
Ingela har förvandlat en del av öns rabarber till en alldeles förträfflig 
rabarberpaj. 
Daniel har försökt sig på inventeringsarbete från fyren och flitigt 
bidragit till dagens artlista. Dennis och Ingela har gjort veckans första 
ostuddstur vilket också innebar ett par extra arter till dagslistan. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Grågås 3 ex str S 
      Vitkindad gås 1 ex Rast (Låg på Västudden på morgonen) 
      Kanadagås 1 ex Stationär (Vid ostudden.) 
      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Gräsand 3 ex Stationär (En hane och två honfärgade) 
      Ejder 80 ex Stationär (Minst.) 
      Sjöorre 5 ex Stationär (Minst. Utanför Ostudden.) 
      Storskarv 40 ex Stationär (Minst, 37 inräknades på Klockfotsrevet 

på kvällen..) 
      Toppskarv 1 ex Stationär (På klockfotsrevet.) 
      Strandskata 8 ex Stationär (Minst) 
      Större strandpipare 15 ex Stationär (Minst.) 
      Kustpipare 1 ad Förbifl. 
      Kustsnäppa 2 ad Rast 
      Sandlöpare 3 ex Rast 
      Kärrsnäppa 2 ad+1 1K Rast 
      Myrspov 1 ad hane+1 honfärgad Rast 
      Småspov 4 ex Rast 
      Drillsnäppa 5 ex Rast (Cirka.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (På Ostudden.) 
      Rödbena 10 ex Stationär (Cirka.) 
      Roskarl 1 ad hane+1 ad hona+1 1K Rast 
      Skrattmås 6 ex str S 
      Skrattmås 3 1K Stationär (Minst.) 
      Fiskmås 13 ex str S 
      Fiskmås 50 ex Stationär (Minst) 
      Silltrut - ex Stationär (Många är det. Åtskilliga hundra.) 
      Gråtrut 50 ex Stationär (Minst) 
      Havstrut 5 ex Stationär (Minst.) 
      Tretåig mås 20 ex Stationär (Åtminstone 20 fåglar kvar. Ungen i 

bo 7 ärhar fortfarande inte flugit.) 
      Kentsk tärna 1 1K Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär (Ett bo med tre ungar och tre bon med 

äggkullar på fyrvaktarbostadens östra gavel.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Minst.) 
      Svart rödstjärt 2 1K Rast (En ringmärktes och därtill en omärkt 

fågel.) 
      Rödstjärt 1 ex Rast (Troligen samma som igår.) 
      Buskskvätta 1 1K Rast 
      Stare 5 ex Rast (Minst fem.) 
      Hämpling 4 ex Stationär 
      Rosenfink 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
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FREDAG 2 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 2 augusti 2013 
 
VÄDER 
Morgonen helmulen med svaga vindar och lite dis in mot land. 
Molnen lättade på förmiddagen och det blev en varm och solig dag 
med genomgående svaga vindar. Fortsatt lite disigt in mot land och 
periodvis rätt mörka moln på avstånd. 
 
02.00: S 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,1C, vattenstånd -11 cm 
05.00: OSO 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,9C, vattenstånd -4cm 
08.00: OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,3C, vattenstånd -2 cm 
11.00: OSO 6m/s, byvind 7 m/s. +20,4C, vattenstånd -7 cm 
14.00: SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +22,2C, vattenstånd -10 cm 
17:00: SO 3 m/s, byvind 4m/s, +22,4C, vattenstånd -5 cm 
20:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +22,5C, vattenstånd -3 cm 
23:00: OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +21,9C, vattenstånd -7 cm 
Ingen nederbörd. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:14 och ner 21:22. 
 
PERSONAL 
Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 04:35-11:00. 
20 burar i Kausan 05:00-18:10. 
Avslutat iordningställande av höstsäsongens tillkomande nätplatser 
även om det återstår en del finjusteringar. 
 
OBSERVATIONER 
Gråhäger, en flög längs nordstranden till förtret för alla måsar och 
trutar. 
Ljungpipare, en flög över ön i västlig riktning. 
Brushane, en rastande i Kausan. 
Enkelbeckasin, en stöttes i Kausan på morgonen. 
Myrspov, en gammal hane rastade på Hamnudden. 
Roskarl, minst fyra ex varav en ad hane och en ungfågel. 
Tretåig mås, ungen i bo nr 7 på Ö gamla fyren har flugit för första 
gången idag. 
Hussvala, en ny äggkull även i västra boet över vår ingång. 
Rosenfink, en gammal hona ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
5 individer av 5 arter. Sädesärla 1, rödstjärt 1, rörsångare 1, 



gransångare 1 och rosenfink 1. Totalt denna månad 14 och hittills i år 
5 380 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (4,0 tim) 
 
BESÖKARE 
Stefan tre gäster som övernattat sedan igår. Stefan och praktikanten 
kom ut med tre dagsturister och sex som ska övernatta. De tre som 
bott här sedan i förgår åkte med iland. Dessutom har vi haft besök av 
13 båtar med totalt 62 personer. Med stationens personal har vi totalt 
varit 79 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Idag har det varit många besökare på ön vilket resulterade i hyggliga 
intäkter från försäljningen och fyren. Vi konstaterar att sådana här 
dagar skulle vi ha ett bredare sortiment att sälja av. Det är tur att 
dagen inte sammanföll med god fågeltillgång. En blir rätt väl 
sysselsatt med att prata med och guida besökarna. 
Bland dagens gäster var Calle Jyker och Olle Gunnarsson. De var ute 
på trivselresa med tre andra vänner. Hela gänget inbjöds att utnyttja 
vår fikaplats så fick vi samtidigt en trevlig pratstund. 
 
Den unga tretåiga mås som krampaktigt hållit sig kvar i boet fattade 
idag mod och började flyga. Den återkommer dock till bohyllan för 
att göra föräldrarna uppmärksamma på att den fortfarande gärna vill 
ha mat. 
 
Arbetet med att återetablera nätplatser inför höstsäsongen har gått 
vidare. Nätplatserna 2, 3C, 4 och 15 är nu försedda med nät. Jag hade 
ju gärna velat ha igång nätplats 7 också men det få vara för den här 
gången. Det återstår också en del puts och justering, främst på 
nätplatsen i Vresrosen på Västudden. Den har inte tidigare fått något 
nummer men jag kallar den 15 så får vi se om det blir några 
invändningar mot det. Från nu innebär därmed full nätinsats 30 nät. 
Jag konstaterar också att det skulle behövas några stolpar till. Nu är 
alla använda men ett par skulle må bättre av att ha dubbla stolpar och 
vi borde också ha några reserver för speciella projekt. 
 
Idag har Nidingen också begåvats med en ny art. Det var Ingela som 
upptäckte en obekant larv vid vår fikaplats. Vi hittade ingen för detta 
ändamål lämplig litteratur så vi skickade en bild till Uno för 
artbestämning. Såsmåningom återkom han med besked om att det var 
en mindre påfågelspinnare en art som inte tidigare anträffats på 
Nidingen. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 ex Förbifl. (Vid Klockfotsrevet.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. (Flög längs nordstranden till förtret för 

alla måsar och trutar.) 
      Strandskata - ex Stationär (Många.) 
      Större strandpipare 15 ex Stationär (Många.) 
      Ljungpipare 1 ex Förbifl. 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast (Åtminstone den ena var en ad.) 
      Brushane 1 ex Rast (I Kausan.) 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Myrspov 1 ad hane Rast 
      Småspov 2 ex Rast (Minst.) 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (Minst.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (På Ostudden.) 
      Rödbena 10 ex Stationär (Cirka.) 
      Roskarl 4 ex Rast (Minst, varav 1 ad hane och en 1K.) 
      Skrattmås 2 ad str S 
      Skrattmås 5 ex Rast (Minst., varav 1 adult.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 10 ex Stationär (Cirka 10 fåglar kvar. Ungen i bo 7 

har idag flugit för första gången. Den har dock återvänt till 
bohyllan för att tigga mat.) 

      Kentsk tärna 1 1K Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 5 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär (Ytterligare ett bo med en ny äggkull 

konstaterades idag.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 10 ex Stationär (Minst.) 
      Rödstjärt 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 1 ad Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Satt på det ihopdragna nätet 4B.) 
      Stare 5 ex Rast (Minst fem.) 
      Hämpling 4 ex Stationär 
      Rosenfink 1 ad hona Rast (Ringmärktes.) 
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LÖRDAG 3 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Daniel Hedenbo, Dennis Kraft, Ingela Kraft, 
Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 3 augusti 2013 
 
VÄDER 
En vacker morgon med friska vindar från SO. Vindarna friskade 
succesivt i och nådde kuling i byarna samtidigt som det mulnade på. 
Under em avtog vinden och det kom lite regn. 
 
02.00: SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +20,6C, vattenstånd -11 cm 
05.00: OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +19,9C, vattenstånd -6cm 
08.00: OSO 9 m/s, byvind 12 m/s, +21,6C, vattenstånd +/-0 cm 
11.00: SO 11m/s, byvind 14 m/s. +23,7C, vattenstånd +1 cm 
14.00: SSO 8 m/s, byvind 9 m/s, +21,9C, vattenstånd +3 cm 
17:00: SSW 5 m/s, byvind 7m/s, +21,2C, vattenstånd +11 cm 
20:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +21,0C, vattenstånd +18 cm 
Nederbörd. Lätt nederbörd en kort stund på e.m., troligen omätbart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:16 och ner 21:20. 
 
PERSONAL 
Dennis och Ingela Kraft samt Daniel Hedenbo avlöstes vid 17-tiden 
av Magnus och Annette Levin, Mikael,Catarina och Niklas 
Forsman,Tommy Järås, Åsa Rydén samt Patrik och Joakim Rydén-
Järås. ... 
Magnus körde in Kraftarna och Hedenbograbben. Därefter drogs 
båten upp på slipen. 
 
VERKSAMHET 
10 nät 04:45-11:00. 
Inga burar idag. 
Städat och röjt på stationen och rensat slipen från tång. 
 
OBSERVATIONER 
Storspov 16 kom från norr och gick ner på nordstranden en stund. 1 
ex i Kausan på kvällen 
Roskarl 1 ex rastande. 
Hussvala en kull i bo 4 på östra gaveln ringmärktes. Samtidigt 
utökades kullen med 2 ungar från nedrasat bo i land. 
Rosenfink, gårdagens ringmärkta hona kontrollerades. 
 
RINGMÄRKNING 
4 individer av 1 arter. Hussvala 4. Totalt denna månad 18 och hittills i 
år 5 384 nymärkningar. 
 



UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare (0,5 tim). 
Tömt och städat gästtoaletten inklusive urinrörsspolning (1,0 tim). 
 
BESÖKARE 
Stefan sex gäster som övernattat sedan igår hämtades av Stefan idag. 
Stefan och praktikanten hade med sig tre dagsturister och sex som ska 
övernatta tills i morgon. Med stationens personal har vi totalt varit 29 
personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
En mager dag vad gäller fåglar i näten, endast tre kontroller. Och i 
Kausan var det så tomt på fåglar att vi avstod från burutsättning. Den 
avgående personalen överlåter därför åt Tommy att spräcka nollan. 
 
Personalbytesdag innebär en del extraarbete. Packning, städning och 
toalettömning ingår i detta. Denna gång var det extraarbete med 
toaletten som fick en ordentlig urstädning och även urinbehållaren 
tömdes och rengjordes. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft o Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Hussvala 4 pull Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 2 ad+3 1K Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 8 ex Förbifl. (En flock om åtta flög längs nordstranden 

och orsakade uppståndelse bland måsar och trutar.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare 15 ex Stationär (Många.) 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast (Åtminstone den ena var en ad.) 
      Småspov 2 ex Rast (Minst.) 
      Storspov 16 ex Rast (En flock med 16 fåglar kom in från norr och 

gick ner på nordstranden.) 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (Minst.) 
      Gluttsnäppa 2 ex Förbifl. 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 10 ex str S 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 10 ex Stationär (Cirka 10 fåglar kvar.) 
      Tobisgrissla 1 ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
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      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (Minst.) 
      Stare 5 ex Rast (Minst fem.) 
      Rosenfink 1 1K Rast (Kontroll av fågeln från 1/8.) 

 

Tornseglare 500 ex str S 19:30-20:00  (Mellan 500 och 1000 ex 
strömmade förbi åt söder. Stundtals passerade mer än 50 i minuten.) 
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SÖNDAG 4 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 4 augusti 2013 
 
VÄDER 
En vacker och skön sommardag med svaga västvindar.  
 
02.00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +18,9C, vattenstånd +16 cm 
05.00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,9C, vattenstånd +15 cm 
08.00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,7C, vattenstånd +16 cm 
11.00: V 2m/s, byvind 3 m/s. +18,9C, vattenstånd +13 cm 
14.00: SSW 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,5C, vattenstånd +7 cm 
17:00: SSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +20,2C, vattenstånd +4 cm 
20:00: SSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +19,7C, vattenstånd +7 cm 
Ingen nederbörd.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:18 och ner 21:17. 
 
PERSONAL 
Magnus och Annette Levin, Mikael, Catarina och Niklas Forsman, 
Tommy Järås, Åsa Rydén samt Patrik och Joakim Rydén-Järås.  
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:15-11:00. 23 burar i Kausan 05:30-07:00 + 26 burar 07:00-
11:00 och 16 burar på playan 05:30-11:00. 
Lagt in egna kontroller för juni och skickat iväg junimärkningar till 
riksmuseet.  
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås 1 betande på västudden stor del av dagen 
Sparvhök 1 säsongens första visade sig. Den återvände dock mot land 
Skogssnäppa 1, rastade i Kausan under morgonen. 
Grönbena 1, stod på västudden 
Småspov minst 2 rastande 
Storspov hörd 
Brushane 1 rast i Kausan 
Roskarl 3 ex rastande. 
Backsvala 1 ex sågs med flera timmars mellanrum, troligen två ex.  
Gulärla minst 2 ex i Kausan. Säsongens första 
Svart rödstjärt 1 ungfågel ringmärktes. Femte individen på senaste 11 
dagarna. 
 
RINGMÄRKNING 
14 individer av 7 arter. Skärpiplärka 4, Sädesärla 1, Hussvala 1, 
Ladusvala 3, Svart rödstjärt 1, Lövsångare 2 och Stare 2. 
Totalt denna månad 32 och hittills i år 5 398 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Intet. 
 
BESÖKARE 
Stefan sex gäster som övernattat sedan igår hämtades av Stefan idag. 
Ca 10 båtar med ungefär 35 personer. Med stationens personal har vi 
totalt varit 50 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
En väldigt fin sommardag med förvånansvärt lite besökare. Magnus, 
Annette och Åsa hyrde kanoter och paddlade runt ön. 
Letat tobisgrisslebo men misslyckades. Färgmärkt en silltrutunge. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ladusvala 3 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär (betade på västudden) 
      Gravand 2 2K-+3 1K Stationär 
      Gräsand 9 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 15 ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. 
      Sparvhök 1 ex Förbifl. (vände åter mot land) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Strandskata 6 ex str SV 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 9 ex Rast 
      Brushane 1 hane Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Storspov 1 ex Förbifl. 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 3 ex str SV (2+1) 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena 8 ex Rast 
      Rödbena 11 ex str SV (8+3) 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Skrattmås 20 ex str SV (6+8+1+5) 
      Fiskmås - ex Stationär 
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      Fiskmås 5 ex str SV 
      Silltrut - ex Stationär (en redan ringmärkt färgmärktes) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 10 ex Stationär 
      Silvertärna 2 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla 3 ex Stationär (minst en som fortfarande matar) 
      Tornseglare 10 ex str S 
      Backsvala 2 ex Förbifl. 
      Ladusvala 15 ex Förbifl. (3 ringmärkta) 
      Hussvala 50 ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (4 ringmärktes) 
      Gulärla 2 ex Förbifl. 
      Sädesärla 10 ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Lövsångare 2 ex Rast (ringmärktes) 
      Stare 50 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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MÅNDAG 5 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 5 augusti 2013 
 
VÄDER 
 
02.00: VSV 5 m/s, byvind 5 m/s, +19,8C, vattenstånd +2 cm 
05.00: VNV 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,9C, vattenstånd +2 cm 
08.00: VSV 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,8C, vattenstånd +5 cm 
11.00: S 5 m/s, byvind 7 m/s. +19,7C, vattenstånd +6 cm 
14.00: S 5 m/s, byvind 7 m/s, +20,8C, vattenstånd +4 cm 
17:00: SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +21,3C, vattenstånd +/- 0 cm 
20:00: OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +22,1C, vattenstånd +2 cm 
Ingen nederbörd.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:20 och ner 21:15. 
 
PERSONAL 
Magnus och Annette Levin, Mikael, Catarina och Niklas Forsman, 
Tommy Järås, Åsa Rydén samt Patrik och Joakim Rydén-Järås.  
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:15-12:00. 26 burar i Kausan 05:30-21:00 och 16 burar på 
playan 05:30-21:00. 
Lagt in märkningar och egna kontroller för juli. Magnus gått runt alla 
nät och grästrimmat kring stolparna. 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås 1 betande på västudden. 
Toppskarv 5 på Klockfoten. Ett ex sågs fiskande utanför nordstranden 
vid Kruthuset. 
Storskarv 68 ex fördelat på tre flockar sträckte mot norr. Gissningsvis 
skarvar från Danmark. 
Tornfalk 1 sträckte över ön på e.m. rakt mot S 
Mindre strandpipare 2 rastande i Kausan hela dagen. Årets första obs. 
Kustsnäppa 1 2K ringmärktes, årets första märkning 
Kustpipare 1 ad sydsträckande 8.05 
Grönbena 4, sträckte över 8.10 
Småspov minst 2 rastande 
Brushane 1 rast i Kausan 
Roskarl minst 4 ex rastande. 
Småtärna 2 ex i Kausan under kvällen, ad+juv 
Svart rödstjärt 1 ex höll till under sen e.m. runt fotogenboden. 
 
RINGMÄRKNING 
36 individer av 13 arter. Större strandpipare 1, Kustsnäppa 1, 



Kärrsnäppa 3, Rödbena 6, Drillsnäppa 5 , Roskarl 1, Silltrut 1, 
Fiskmås 1, Skärpiplärka 8, Sädesärla 1, Hussvala 1, Rörsångare 1 och 
Lövsångare 6  
Totalt denna månad 68 och hittills i år 5 434 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Grästrimning och buskröjning 2 tim. Turisttoatömning 0,5 tim 
 
BESÖKARE 
Trots fint sommarväder med svaga vindar och varmt så kom endast 
tre båtar på besök. Sammanlagt 15 personer i båtarna och vi nio ger 
24 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Kanotpaddling runt ön har fortsatt och besök vid Klockfotsrevet där 
en säl blev väldigt nyfiken. 
Olle Hydén var ute med en grupp målande personer. De guidades om 
öns fågelliv. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kustsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Drillsnäppa 5 ex Ringm 
      Rödbena 6 ex Ringm 
      Roskarl 1 ex Ringm 
      Fiskmås 1 ex Ringm 
      Silltrut 1 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex Förbifl. 
      Vitkindad gås 1 ex Stationär (betat ute på västudden) 
      Gravand 2 2K++3 1K Stationär 
      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär 
      Storskarv 68 ex Str N (fördelat på tre flockar.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär (även en fiskande nära land norr) 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. (Ett ex med en timmas mellanrum, 

samma?? Den "trycktes" ner på vattnet av trutarna men lyckades 
lyfta efter en stund och tog sig sedan skruvande lågt över vattnet 
mot norr.) 
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      Tornfalk 1 ex str S 
      Strandskata 15 ex Stationär 
      Mindre strandpipare 2 1K Stationär (Rastat i Kausan hela 

dagen) 
      Större strandpipare 15 ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Ljungpipare 1 ex Förbifl. 
      Kustsnäppa 1 2K Rast (ringmärktes) 
      Kärrsnäppa 9 ex Rast (3 ringmärktes) 
      Brushane 1 1K hane Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 10 ex Rast (5 ringmärktes) 
      Gluttsnäppa 1 ex str SV 
      Rödbena 15 ex Rast (6 ringmärktes) 
      Roskarl 5 ex Rast (1 ringmärktes) 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär (en 1K ringmärktes) 
      Silltrut - ex Stationär (en troligen ej flygg ringmärktes) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 10 ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Förbifl. (ad+juv i Kausan på kvällen) 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla 10 ex Stationär (en unge hittades i gräset NV om 

Kruthuset och hjälptes till vattnet) 
      Tornseglare 25 ex str S 
      Ladusvala 20 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (8 ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast 
      Rörsångare 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Lövsångare - ex Rast (6 ringmärktes) 
      Stare 100 ex Rast (minst, 60+40) 
      Kustpipare 1 2K+ str S 08:05 
      Grönbena 4 ex str SV 08:10 
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TISDAG 6 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 6 augusti 2013 
 
VÄDER 
 
02.00: OSO 5 m/s, byvind 9 m/s, +20,3C, vattenstånd -2 cm 
05.00: OSO 11 m/s, byvind 13 m/s, +19,3C, vattenstånd -4 cm 
08.00: OSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +19,5C, vattenstånd +/-0 cm 
11.00: SO 13 m/s, byvind 15 m/s. +20,0C, vattenstånd +2 cm 
17:00: S 12 m/s, byvind 15 m/s, +21,7C, vattenstånd + 4 cm 
20:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +21,0C, vattenstånd +10 cm 
Nederbörd. Några mm på förmiddagen. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:22 och ner 21:13. 
 
PERSONAL 
Magnus och Annette Levin, Mikael, Catarina och Niklas Forsman, 
Tommy Järås, Åsa Rydén samt Patrik och Joakim Rydén-Järås.  
 
VERKSAMHET 
11 nät 05:15-08:15. 26 burar i Kausan 05:30-20:00. 
Lagt in märkningar och egna kontroller för juli och augusti. Magnus 
har fortsatt med grästrimning kring stolparna. 
 
OBSERVATIONER 
Mindre strandpipare minst 1 rastande i Kausan hela dagen.  
Kustsnäppa 1 rastande hela dagen i Kausan 
Storspov 5 förbiflygande 
Småspov 1 rastande 
Roskarl 1 rastande. 
Svart rödstjärt 1 höll till kring fyren och röda huset. 
 
RINGMÄRKNING 
7 individer av 3 arter. Kärrsnäppa 3, Skärpiplärka 3 och Sädesärla 1,  
Totalt denna månad 75 och hittills i år 5 441 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 tim och trimning 1 tim 
 
BESÖKARE 
Endast stationens 9 personer. 
 
ÖVRIGT 
Trots det lite tråkigare vädret idag med frisk vind och regn under ett 
par f.m.- timmar så var det många som badade flitigt. Ål observerades 



vid ett bad. 
Kvällen avslutades med kubbmästerskap, utgången något osäker. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 2 2K++3 1K Stationär 
      Gräsand 8 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. 
      Strandskata - ex Stationär 
      Mindre strandpipare 1 1K Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex Förbifl. 
      Kustsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 3 ex Rast (ringmärktes) 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Småspov 1 ex Rast 
      Storspov 5 ex Förbifl. 
      Drillsnäppa 5 ex Rast 
      Rödbena 3 ex Rast 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 5 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 7 ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla 6 ex Stationär 
      Tornseglare 5 ex str S 
      Ladusvala 2 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (3 ringmärkta) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast 
      Stare 3 ex Rast 
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ONSDAG 7 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 7 augusti 2013 
 
VÄDER 
02:00: VSV 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,6C,vattenstånd +13 cm  
05.00: V 6 m/s, byvind 11 m/s, +17,2C, vattenstånd +13 cm 
08.00: VSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +17,3C, vattenstånd +16 cm 
11:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +17,1C, vattenstånd +18 cm  
14.00: SSV 5 m/s, byvind 6 m/s. +18,3C, vattenstånd +14 cm 
17:00: SSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +20,2C, vattenstånd + 11 cm 
20:00: SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,1C, vattenstånd +8 cm 
Ingen nederbörd. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:24 och ner 21:11. 
 
PERSONAL 
Magnus och Annette Levin, Mikael, Catarina och Niklas Forsman, 
Tommy Järås, Åsa Rydén samt Patrik och Joakim Rydén-Järås. 
Annette, Catarina och Niklas lämnade ön i eftermiddags. 
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:00-13:00. 26 burar i Kausan 05:30-15:00 och 12 burar 
playan 05:00-15:00 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås 1 på Västudden 
Kustsnäppa 1 rastande  
Storspov 9 landade på Ostudden på kvällen 
Småspov 2 rastande 
Brushane minst1 
Roskarl 1 rastande. 
Svart rödstjärt 1 rastande 
 
RINGMÄRKNING 
10 individer av 3 arter. Rödbena 1, Skärpiplärka 2, Lövsångare 7 
Totalt denna månad 85 och hittills i år 5 451 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Ingen 
 
BESÖKARE 
Gottskärs hotell hade tre båtar med sammanlagt 34 personer varav två 
skall övernatta. Ytterligare två båtar med 8 personer. Sjöfartsverket 
med 5 pers. Stationen själv hade nio personer + fem egna besökare 
under dagen. Sammanlagt 61 personer 



 
ÖVRIGT 
Stationen fick idag besök av Hans Söderström med två kompisar samt 
två representanter från Kungsbacka kommun. 
Sjöfartsverket hade iland fem man som bland annat var inne och 
provkörde dieselaggregaten. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

Gravand 2 2K+ Stationär  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ex Stationär (betande på västudden) 
      Gravand 3 1K Stationär 
      Gräsand 7 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (en varnar fortfarande för 

ungar söder vinschskjulet) 
      Ljungpipare 1 ex Förbifl. 
      Kustsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 5 ex Rast 
      Brushane 1 ex Rast (kanske två olika) 
      Småspov 2 ex Rast 
      Storspov 9 ex Rast (på ostudden under kvällen) 
      Drillsnäppa 5 ex Rast 
      Rödbena 25 ex Rast (20+2+3 drog söderut) 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 5 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (Två adulter med blå färgringar avlästa i 

östra kolonin, ej märkta på ön.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 7 ex Stationär 
      Tobisgrissla 10 ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex str S 
      Ladusvala 5 ex Förbifl. 
      Hussvala 20 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (2 ringmärkta) 
      Sädesärla 15 ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast 
      Rörsångare 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Lövsångare 10 ex Rast (7 ringmärktes) 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961753&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961785&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961786&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961787&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961751&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961754&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961755&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961756&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961757&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961758&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961759&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961760&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961761&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961762&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961763&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961764&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961765&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961767&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961766&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961768&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961769&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961770&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961771&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961772&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961773&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961774&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961775&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961776&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961777&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961778&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961779&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961780&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961781&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961782&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=29961783&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Stare 3 ex Rast 
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TORSDAG 8 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 8 augusti 2013 
 
VÄDER 
Genommulen morgon men nästan helt lugnt. Regnet hängde i luften 
men kom först vid 10 tiden på riktigt. Vid 14-tiden upphörde regnet. 
Sedan lite småskvätt. Vinden ökade från NV efter regnet. Mot kvällen 
lättade molnen i väster. 
 
02:00: SSV 0 m/s, byvind 2 m/s, +18,6C,vattenstånd +1 cm  
05.00: O 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,7C, vattenstånd -3 cm 
08.00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,4C, vattenstånd -4 cm 
11:00: ONO 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,8C, vattenstånd -2 cm  
14.00: NNV 5 m/s, byvind 7 m/s. +16,8C, vattenstånd +1 cm 
17:00: NNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,8C, vattenstånd + 2 cm 
20:00: NV 10 m/s, byvind 11 m/s, +17,6C, vattenstånd +4cm 
Nederbörd. Ca 6 mm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:24 och ner 21:11. 
 
PERSONAL 
Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås, Åsa Rydén samt 
Patrik och Joakim Rydén-Järås.  
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:00-10:00. 26 burar i Kausan 05:30-12:00, 28 burar från 
12:00-21:00 och 12 burar playan 05:00-21:00 
 
OBSERVATIONER 
Kustsnäppa 1 rastande  
Storspov 7+2+7 sträckande 
Småspov 6+5 sträckande och 1+2 rastande 
Skogssnäppa 1 rastade vid Lilla bryggan 
Grönbena 3 förbiflygande 
Gluttsnäppa ca 10 
Roskarl 3 rastande. 
Silltrut Den färgmärkta truten som sågs förra året i maj och var märkt 
i London, sågs idag igen. På samma ställe, ca 25 m ost om 
tretåstenen. 
Tretåig mås Minst 9 ex kvar. Ungarna i bo 7 och 15,5 på gamla 
fyrarna och åtminstone en adult vardera till dessa. Adulter i bo 1 o 2 
på östra fyren samt bo 8 på skylten. Även ett par flygande. 
 
RINGMÄRKNING 
22 individer av 7 arter. Större strandpipare 4, Rödbena 2, Drillsnäppa 



1, Skärpiplärka 5, Sädesärla 2, Ärtsångare 1 och Lövsångare 7 
Totalt denna månad 107 och hittills i år 5 473 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Gottskärs hotell hade ut två nya personer som skall övernatta och 
körde iland två, totalt 5 med skeppare. Stationen har sex personer. 
Summa 11 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 4 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 1 1K Stationär 
      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Gråhäger 7 ex str S (6+1) 
      Strandskata 10 ex Stationär 
      Större strandpipare 15 ex Rast (4 ringmärkta) 
      Ljungpipare 2 ex Rast 
      Kustpipare 1 2K+ Rast (SO-udden) 
      Kustsnäppa 1 2K+ Rast 
      Kärrsnäppa 3 ex Rast 
      Småspov 11 ex str SV (6+5) 
      Småspov 3 ex Rast (1+2) 
      Storspov 16 ex str SV (7+2+7) 
      Drillsnäppa 5 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 10 ex Förbifl. (ca) 
      Grönbena 3 ex Förbifl. 
      Rödbena 25 ex Rast (ca , 2 ringmärkta) 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Skrattmås 2 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (avläst) 
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      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 9 ex Stationär 
      Tobisgrissla 1 ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex str S 
      Ladusvala 2 ex Förbifl. 
      Hussvala 50 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 ringmärkta) 
      Gulärla 1 ex Stationär 
      Sädesärla 15 ex Stationär (2 ringmärkta) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Lövsångare 10 ex Rast (7 ringmärkta) 
      Stare 1 ex Rast 
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FREDAG 9 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 9 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mulen morgon. Friska västvindar hela dagen. Uppklarnande mitt på 
dagen och sedan en fin eftermiddag. Avtagande vindar mot kvällen. 
02:00: V 8 m/s, byvind 9 m/s, +17,8C,vattenstånd +7 cm  
05.00: V 8 m/s, byvind 9 m/s, +16,8C, vattenstånd + 4 cm 
08.00: V 8 m/s, byvind 9 m/s, +16,7C, vattenstånd + 3 cm 
11:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,4C, vattenstånd +3 cm  
14.00: V 7 m/s, byvind 9 m/s. +19,3C, vattenstånd +2 cm 
17:00: VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,3C, vattenstånd +- 0 cm 
20:00: VNV 5 m/s, byvind 5 m/s, +19,3C, vattenstånd -2 cm 
Ingen nederbörd.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:28 och ner 21:06. 
 
PERSONAL 
Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås, Åsa Rydén samt 
Patrik och Joakim Rydén-Järås.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 05:00-11:30. 26 burar i Kausan 05:30-14:00 och 12 burar 
playan 05:30-14:00 
Mikael har bytt ett par krokar på båten. Magnus grästrimmat hela ytan 
norr hönshuset + en del annat 3 tim. Julimärkningar och kontroller är 
inskickade till ringmärkningscentralen. 
 
OBSERVATIONER 
Knölsvan 3 sträckande utmed nordstranden åt SV 
Vitkindad gås 1 betande på Västudden 
Toppskarv 1 på Klockfotsrevet 
Storspov hörd 
Ljungpipare 1 rastande i Kausan 
Svartsnäppa hörd förbiflygande 
Grönbena 1 förbiflygande 
Roskarl 3 rastande. 
Silltrut En färgmärkt adult avlästes på sydsidan Svacken. Den stod på 
samma plats i förrgår också(7/8). Troligen var det samma individ på 
samma plats även förra året men då avlästes den aldrig. Truten är 
märkt vid Farsund i Sydnorge 2006. Februari 2007 sågs den i Agadir i 
Marocko och februari 2011 i Dahkla i West Sahara. Den är också 
avläst några gånger i Skagen i Danmark, bl.a. nu i lördags den 3 aug!! 
Sticker de iväg så långt för att fiska tro? 
Tretåig mås Minst 9 ex kvar idag också. Förutom platserna från i går 



även i bo 64 o 65 på skylten. 
Trädpiplärka 3 höstens första på ön 
 
RINGMÄRKNING 
16 individer av 6 arter. Skärpiplärka 8, Sädesärla 1, Rörsångare 1, 
Härmsångare 1, Lövsångare 3 och Grå flugsnappare 2 
Totalt denna månad 123 och hittills i år 5 489 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Räddat översta fönstret på västra fyrens östra sida. Fönstret stod 
oroväckande mycket på trekvart.  
När varmvattenkranen på turisttoan har öppnats så har det stått o läckt 
kallvatten som runnit från kallvattenskranen och genom 
varmvattenkranen. I brist på gängtejp att täta det hela med så 
plockades varmvattenkranen bort så att ingen skall kunna öppna den 
kranen. Gräsklippning 1 tim + övrigt 1 tim 
 
BESÖKARE 
Sex dagsturister från Gottskärs hotell samt de två övernattarna och 
skeppare blir nio personer. Stationen sex personer. Summa 15. 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex str SV 
      Vitkindad gås 1 ex Stationär (västudden) 
      Gravand 1 1K Stationär (numera en ensam unge i Kausan) 
      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 1 hane Förbifl. 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Strandskata 10 ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Rast 
      Ljungpipare 1 ex Rast (Kausan) 
      Kärrsnäppa 3 ex Rast 
      Storspov 1 ex str SV 
      Drillsnäppa - ex Rast 
      Svartsnäppa 1 ex Förbifl. 
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      Grönbena 1 ex Förbifl. 
      Rödbena 5 ex Rast 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Skrattmås 40 ex str SV (19+6+15) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 9 ex Stationär (minst) 
      Silvertärna 1 ex str SV 
      Ob. sillgrissla/tordmule 3 ex str SV 
      Tobisgrissla 3 ex Stationär 
      Ladusvala 6 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 3 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka - ex Stationär (8 ringmärkta) 
      Gulärla 5 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Rörsångare 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Härmsångare 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Lövsångare 3 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast (ringmärkta) 
      Stare 1 ex Rast 
      Ob. fisk-/silvertärna 9 ex str SV 14:00 
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LÖRDAG 10 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Peter Nilsson, Robert Lager 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 10 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mulen och stilla morgon. Under dagen måttliga till friska vindar. 
Regnbyar med inslag av åska mitt på dagen, sedan en fin 
eftermiddag-kväll. Mojnande till kvällen. 
02:00: VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C,vattenstånd -3 cm  
05.00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,3C, vattenstånd -5 cm 
08.00: SSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,9C, vattenstånd -6 cm 
11:00: S 7 m/s, byvind 9 m/s, +19,1C, vattenstånd -4 cm  
14.00: S 9 m/s, byvind 11 m/s, +18,5C, vattenstånd -2 cm 
17:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +19,4C, vattenstånd -2 cm 
20:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,9C, vattenstånd +1 cm 
Nederbörd 1,3 mm.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:27 och ner 21:06. 
 
PERSONAL 
Magnus Levin, Mikael Forsman, Tommy Järås, Åsa Rydén samt 
Patrik och Joakim Rydén-Järås till lunch, därefter Lena Wikström, 
Peter Nilsson och Robert Lager med barnen Vilmer, Aron och Ivar. 
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:00-11:00. 30 burar i Kausan 05:15-19:30 och 12 burar på 
Playan 05:15-19:30. 
Dassen har tömts. 
 
OBSERVATIONER 
Toppskarv 4 på Klockfotsrevet 
Storspov rastade på kvällen 
Ljungpipare 2 rastande i Kausan och ett flertal sträckte 
Kustpipare 1 rastande på Klockfotsrevet om aftonen 
Drillsnäppa 1 rastade 
Myrspov 1 ad hane fångades i Kausan och ringmärktes, ny märkart 
för året! 
Roskarl 4 rastande 
Turkduva 1  
Ladusvala 5 sträckte 
 
RINGMÄRKNING 
127 individer av 10 arter. Skärpiplärka 5, Lövsångare 111, 
Härmsångare 2, och Grå flugsnappare 1, Rödstjärt 2, Ladusvala 1, 
Gulärla 1, Törnsångare 1, Kärrsnäppa 2 och Myrspov 1 
Totalt denna månad 250 och hittills i år 5 616 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Tömt turisttoaletten. 
 
BESÖKARE 
12 eftermiddagskunder och två personal från Gottskärs hotell. 
Stationen sex personer före och efter skifte. Summa 24. 
 
ÖVRIGT 
Härligt att vara här igen tycker Lena Wikström, även om det var 
bättre förr (avseende den dagliga rapporteringen ) 
 
VID DATORN 
Robert Lager 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Myrspov 1 2K+ hane Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 1K Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 111 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 1 1K Stationär 
      Kricka 1 1K+ honfärgad Rast 
      Gräsand 6 ex Stationär 
      Ejder 20 ex Stationär 
      Sjöorre 1 ex Förbifl. 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Toppskarv 4 1K+ Stationär 
      Strandskata 10 ex Stationär 
      Större strandpipare 10 1K+ Rast 
      Ljungpipare 2 ex Rast 
      Ljungpipare 15 ex str SV 
      Kustpipare 1 2K+ Rast 
      Kärrsnäppa 3 1K+ Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Myrspov 1 2K+ hane Rast 
      Småspov 1 ex Rast 
      Storspov 1 1K Rast 
      Drillsnäppa 5 ex Rast 
      Gluttsnäppa 2 ex Förbifl. 
      Rödbena 2 1K Rast 
      Roskarl 2 2K++2 1K Rast 
      Skrattmås - ex str SV 
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      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 9 ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 3 1K+ Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Turkduva 1 ex Rast 
      Ladusvala 5 ex str SV 
      Hussvala 10 ex Stationär 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär 
      Gulärla 5 ex Rast 
      Sädesärla 2 ex Rast 
      Rödstjärt 2 ex Rast 
      Härmsångare 2 ex Rast 
      Törnsångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
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SÖNDAG 11 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Peter Nilsson, Robert Lager 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 11 augusti 2013 
 
VÄDER 
Halvklart till mulet, på eftermiddagen uppklarnande. Regnskurar på 
natten och förmiddagen. Frisk vind. 
02:00: VNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +17,4C,vattenstånd +6 cm  
05.00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,1C, vattenstånd +5 cm 
08.00: V 11 m/s, byvind 13 m/s, +16,6C, vattenstånd +6 cm 
11:00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,7C, vattenstånd +10 cm  
14.00: VSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +17,2C, vattenstånd +11 cm 
17:00: VSV 10 m/s, byvind 12 m/s, +17,8C, vattenstånd +11 cm 
20:00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,7C, vattenstånd +11 cm 
Nederbörd 1 mm.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:29 och ner 21:04. 
 
PERSONAL 
Lena Wikström, Peter Nilsson och Robert Lager med barnen Vilmer, 
Aron och Ivar. 
 
VERKSAMHET 
21 nät 05:00-07:00. 14 nät 07:00-12:00. 31 burar i Kausan 06:00-
20:00 och 12 burar på Playan 08:00-17:00. 41 burar på Kausan 17:00-
20:00. 
Förvaringsburar rengjorda, bajspapper bytt och labbet städat. 
Turisttoaletten hygienstädad. 
Peter flyttade under viss vedermöda ett stort antal burar från Playan 
till Kausan, som visat sig mest produktiv. Ostudden inspekterades. 
 
OBSERVATIONER 
Gravand 1 rastare kvar sedan igår 
Svärta drygt 15 sträckte 
Storspov 1 rastade på kvällen 
Ljungpipare 2 rastande i Kausan och några sträckte 
Drillsnäppa 3 rastade 
Roskarl 10 rastande (varav en fångades) 
Silvertärna 20 sträckte 
Stenskvätta 1 sträckte in till ön 
 
RINGMÄRKNING 
27 individer av 8 arter. Strandskata 1, större strandpipare 4, 
kärrsnäppa 11, drillsnäppa 1, roskarl 1, skärpiplärka 3, lövsångare 5 
och buskskvätta 1. 
Totalt denna månad 277 och hittills i år 5 643 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Robert Lager 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 1K Ringm 
      Större strandpipare 4 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 11 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 1K Ringm 
      Roskarl 1 2K+ Ringm 
      Skärpiplärka 3 1K Ringm 
      Buskskvätta 1 1K Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 1 1K Stationär 
      Gräsand 6 ex Stationär 
      Ejder 25 1K+ Stationär 
      Svärta 2 ex str SV 
      Svärta 15 ex str S 
      Storskarv 10 ex Stationär 
      Strandskata 3 1K+ Rast 
      Större strandpipare 20 1K+ Rast 
      Ljungpipare 2 1K+ Rast 
      Ljungpipare 3 1K+ str SV 
      Kärrsnäppa 45 1K+ Rast 
      Brushane 1 1K+ Rast 
      Enkelbeckasin 6 1K+ str S 
      Storspov 1 1K Rast 
      Drillsnäppa 2 1K++1 1K+ Rast 
      Svartsnäppa 2 1K+ Rast 
      Gluttsnäppa 2 1K++1 1K+ Rast 
      Rödbena 2 1K++6 1K Rast 
      Roskarl 6 1K++4 1K+ Rast 
      Skrattmås 15 1K+ str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut 400 1K+ Stationär (Uppskattad siffra, mer 

överensstämmande med verkligheten än gårdagens.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 3 3K++1 1K Stationär 
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      Silvertärna 20 1K+ str SV 
      Hussvala 10 ex Stationär 
      Skärpiplärka 100 ex Stationär (Ca) 
      Gulärla 2 ex Rast 
      Sädesärla 5 ex Rast 
      Buskskvätta 1 1K hane Rast 
      Stenskvätta 1 1K+ honfärgad Rast 
      Lövsångare 40 ex Rast 
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MÅNDAG 12 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Peter Nilsson, Robert Lager 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 12 augusti 2013 
 
VÄDER 
Halvklart till mulet, på eftermiddagen uppklarnande. Regnskur på 
natten. Frisk vind. 
02:00: VSV 11 m/s, byvind 13 m/s, +16,1C,vattenstånd +14 cm  
05.00: VSV 11 m/s, byvind 13 m/s, +15,7C, vattenstånd +12 cm 
08.00: VSV 12 m/s, byvind 14 m/s, +15,6C, vattenstånd +9 cm 
11:00: VSV 11 m/s, byvind 12 m/s, +16,2C, vattenstånd +10 cm  
14.00: VSV 11 m/s, byvind 13 m/s, +16,8C, vattenstånd +10 cm 
17:00: SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +17,3C, vattenstånd +10 cm 
20:00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,3C, vattenstånd +12 cm 
Nederbörd 0.25 mm.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:31 och ner 21.01. 
 
PERSONAL 
Lena Wikström, Peter Nilsson och Robert Lager med barnen Vilmer, 
Aron och Ivar. 
 
VERKSAMHET 
4 nät 05:00-07:00. 10 nät 18:00-20:00. 41 burar i Kausan 05:30-20:30 
och 2 burar på Playan 05:00-21:00.  
Passage röjd i nord-sydlig riktning mellan nätposition nr 6 och 13. 
Norra stigen mellan nätposition 13 och Kruthuset röjd till 3/4.  
 
OBSERVATIONER 
Gravand 1 rastare kvar sedan igår 
MINDRE LIRA 2 sträckande mot S kl 15:20 
Havssula 3 sträckte mot S och SV 14:30 15:00 
Sandlöpare 1 rastade på kvällen på Playan 
Småsnäppa 1 rastade och fångades i Kausan 
Stenskvätta 2 rastade 
Törnskata 1 rastade 
 
RINGMÄRKNING 
29 individer av 11 arter. Större strandpipare 3, ljungpipare 1, 
småsnäppa 1, kärrsnäppa 7, rödbena 4, roskarl 1, skärpiplärka 2, 
gulärla 1, kärrsångare 1, lövsångare 7 och törnskata 1. 
Totalt denna månad 306 och hittills i år 5 672 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
BESÖKARE 



- 
 
ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Robert Lager och Peter Nilsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Ljungpipare 1 ex Ringm 
      Småsnäppa 1 1K Ringm 
      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 
      Rödbena 4 1K Ringm 
      Roskarl 1 1K Ringm 
      Skärpiplärka 2 1K Ringm 
      Gulärla 1 1K Ringm 
      Kärrsångare 1 1K Ringm 
      Lövsångare 7 1K Ringm 
      Törnskata 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 1 1K Stationär 
      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder 34 1K+ Stationär (Västra sidan, varav en hälsing) 
      Ejder 2 1K+ Stationär (Varav en färgmärkt hona, grön vänster) 
      Mindre lira 2 1K+ str S (Upptäcktes av PNN till RLRs glädje!) 
      Havssula 2 2K Str 
      Havssula 1 3K+ str SV 
      Storskarv 18 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast 
      Strandskata 2 1K+ Rast 
      Större strandpipare 20 1K+ Rast 
      Ljungpipare 2 1K+ Rast 
      Ljungpipare 18 1K+ str SV 
      Sandlöpare 1 ex Rast 
      Småsnäppa 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 25 1K+ Rast 
      Brushane 2 1K+ Rast 
      Småspov 1 1K+ str S 
      Storspov 1 1K+ Rast 
      Drillsnäppa 1 1K+ Rast 
      Gluttsnäppa 1 1K+ Rast 
      Rödbena 4 1K Rast 
      Roskarl 2 1K+ Rast 
      Fiskmås 5 ex Stationär 
      Silltrut - 1K+ Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 2 4K+ Stationär 
      Tretåig mås 2 3K++1 1K Stationär 
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      Ob. fisk-/silvertärna 4 1K+ str SV 
      Sillgrissla 1 1K+ str S 
      Tobisgrissla 3 3K+ Stationär 
      Hussvala 10 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Ca) 
      Gulärla 1 1K Rast 
      Sädesärla 3 ex Rast 
      Stenskvätta 2 1K+ honfärgad Rast 
      Lövsångare 20 ex Rast 
      Törnskata 1 1K Rast 
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TISDAG 13 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Peter Nilsson, Robert Lager 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 13 augusti 2013 
 
VÄDER 
Halvklar morgon med häftig men kort regnskur. Därefter sol med 
växlande moln. Eftermiddagen skön sensommar. Sent på kvällen 
dramatiskt väder med åska samt häftig hagel-/regnby av bibliska 
mått! Det kom nära 7 mm i smält form inom loppet av 20 min! 
Haglen var stora som ärtor! 
02:00: VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,5C,vattenstånd +16 cm  
05.00: VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,2C, vattenstånd +16 cm 
08.00: SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,8C, vattenstånd +15 cm 
11:00: SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,3C, vattenstånd +16 cm  
14.00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,8C, vattenstånd +17 cm 
17:00: VNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,4C, vattenstånd +16 cm 
20:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,2C, vattenstånd +16 cm 
Nederbörd 6.85 mm.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:33 och ner 20:59. 
 
PERSONAL 
Lena Wikström, Peter Nilsson och Robert Lager med barnen Vilmer, 
Aron och Ivar. Tillskott i form av Ulf Hanje och Ulrika Mårtensson 
med gossarna Theo, Olle och Max från kl. 18:00, utskeppade av 
Lasse Hellberg. 
 
VERKSAMHET 
9 nät 05:00-06:30. 11 nät 06:30-10:30. 12 nät 10:30-12:00. 13 nät 
16:00-19:00. 41 burar i Kausan 05:00-07:00, 43 burar inkl 2 på 
Playan 07:00-15:00 och 35 på Kausan och 8 burar på Playan 16:00-
20:30.  
Gräsklippning i delar av fyrbyn. Sopeldning. Omlokalisering av 
vadarburar. 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås 1 rastande 
Havssula 2 sträckte 
Sandlöpare 1  
Småsnäppa 2  
Myrspov 1 ad hane 
Rödstjärt 1 ung hane  
Stenskvätta 2 rastade 
Grå flugsnappare 1 rastade och fångades 
Gråsiska sträckte 
Fem uppspydda (?) döda näbbmöss hittades längs stigen till ostudden! 



En trut som överkonsumerat? 
 
RINGMÄRKNING 
50 individer av 13 arter. RÖRHÖNA 1, större strandpipare 6, 
ljungpipare 1, kärrsnäppa 10, brushane 2, drillsnäppa 2, roskarl 1, 
skärpiplärka 3, sädesärla 1, rödstjärt 1, lövsångare 20, grå 
flugsnappare 1 och törnskata 1. 
Totalt denna månad 356 och hittills i år 5 722 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Robert Lager  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rörhöna 1 1K Ringm (Första RM sedan 1999, den andra i 
stationens historia.) 

      Större strandpipare 6 ex Ringm 
      Ljungpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 10 ex Ringm 
      Brushane 2 1K Ringm 
      Drillsnäppa 2 1K Ringm 
      Roskarl 1 1K Ringm 
      Skärpiplärka 3 1K Ringm 
      Sädesärla 1 2K+ Ringm 
      Rödstjärt 1 1K hane Ringm 
      Lövsångare 20 1K Ringm 
      Grå flugsnappare 1 1K Ringm 
      Törnskata 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 1 ex Rast 
      Kricka 2 ex Stationär 
      Gräsand 6 ex Stationär 
      Ejder 134 1K+ Stationär (Öster om) 
      Ejder 3 1K+ Stationär (Söder om) 
      Ejder 22 1K+ Stationär (Väster om) 
      Ejder 1 1K+ Stationär (Norr om) 
      Havssula 1 2K+1 3K+ Str 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Rast 
      Rörhöna 1 1K Rast (PNN stötte en sumphöna i dunklet i Kausan i 

arla morgonstund! Vid första burrundan satt den i en bur! Första 
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RM sedan 1999, den andra i stationens historia!) 
      Strandskata 3 1K+ Rast 
      Större strandpipare 20 1K+ Rast 
      Ljungpipare 2 1K+ Rast 
      Sandlöpare 1 ex Rast 
      Småsnäppa 2 1K Rast 
      Kärrsnäppa 30 1K+ Rast 
      Brushane 4 1K+ Rast 
      Myrspov 1 2K+ hane Rast 
      Storspov 6 1K+ str SV 
      Drillsnäppa 4 1K+ Rast 
      Gluttsnäppa 1 1K+ Rast 
      Rödbena 4 1K Rast 
      Roskarl 10 1K+ Rast 
      Kustlabb 1 1K+ Rast 
      Skrattmås 2 1K Stationär 
      Fiskmås 5 ex Stationär 
      Silltrut 10 1K Märkt 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 4 1K+ Stationär 
      Tretåig mås 2 3K++1 1K Stationär 
      Silvertärna 1 1K str SV 
      Fisktärna 1 1K str SV 
      Sillgrissla 1 1K+ str S 
      Tobisgrissla 1 3K+ Stationär 
      Hussvala 5 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 1K+ Rast 
      Sädesärla 5 ex Rast 
      Rödstjärt 1 1K hane Rast 
      Stenskvätta 1 1K+ honfärgad Rast 
      Lövsångare 30 ex Rast 
      Grå flugsnappare 1 1K Rast 
      Törnskata 1 1K Rast 
      Gråsiska 2 1K+ Str 
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ONSDAG 14 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Peter Nilsson, Robert Lager, Ulf 
Hanje 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 14 augusti 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet, frisk vind från NV-sektorn större delen av 
dagen. 
02:00: NNO 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,3C,vattenstånd +20 cm  
05.00: VNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,8C, vattenstånd +20 cm 
08.00: NNV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,8C, vattenstånd +16 cm 
11:00: NNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,8C, vattenstånd +12 cm  
14.00: NV 11 m/s, byvind 13 m/s, +16,4 C, vattenstånd +11 cm 
17:00: NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,7C, vattenstånd +8 cm 
20:00: NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +17,3C, vattenstånd +4 cm 
Nederbörd 5.4 mm.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:35 och ner 20:56. 
 
PERSONAL 
Lena Wikström, Peter Nilsson och Robert Lager, Ulf Hanje och 
Ulrika Mårtensson. Dessutom gossarna Theo, Olle och Max, Vilmer, 
Aron och Ivar. 
 
VERKSAMHET 
29 nät 05:00-10:00. 30 nät 10:00-13:00. 13 nät 16:00-19:00. 8 burar i 
Kausan 07:00-08:00, 35 burar på Kausan 08:00-09:00 och 35 på 
Kausan och 8 burar på Playan 09:00-20:00.  
Avslutande framröjning av den norra stigen.  
Byte av nät nr 6D där nedre våden var helt slut. 
Kontroll av östra gavelns hussvalebon gav en död, ringmärkt pull 
samt 3 bon innehållande fortfarande för små pull för märkning. 
 
OBSERVATIONER 
Vitkindad gås 1 rastande, idag längst ut på ostudden. 
Grågås 1 flög av och an längs nordstranden. 
Havssula 2 sträckte under eftermiddagens havsfågelspan bakom 
redskapsskjulet. 
Brun kärrhök 1 ungfågel kom in över ön till trutarnas förtret, försvann 
uppåt Onsalalandet. 
Småsnäppa 3 rastande 
Sandlöpare 1 rastande  
Roskarl minst 10 rastande 
Kustlabb 1 sträckte och en adult silvertärna rastade på ostudden. 
Härmsångare och svarthätta nymärktes respektive kontrollerades för 
2:a gången sedan nymärkning i juli. 



 
RINGMÄRKNING 
30 individer av 9 arter.  
Större strandpipare 8, ljungpipare 1, småsnäppa 1, kärrsnäppa 4, 
roskarl 4, hussvala 1, skärpiplärka 3, härmsångare 1 och lövsångare 7. 
Totalt denna månad 386 och hittills i år 5 752 nymärkningar. 
 
NOT: Dagens ringmärkning har korrigerats den 15.8, då vi upptäckte 
att en roskarl hade missats i summeringen. Från 29 till 30 
nymärkningar alltså. 
 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
BESÖKARE 
- 
 
ÖVRIGT 
- 
 
VID DATORN 
Robert Lager och Peter Nilsson 

 

Hussvala 1 pull Död  (En pullmärkt död funnen i östra gavelns bon. 
Dödsattest upprättad.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 8 ex Ringm 
      Ljungpipare 1 ex Ringm 
      Småsnäppa 1 1K Ringm 
      Kärrsnäppa 4 ex Ringm 
      Roskarl 4 1K Ringm (Siffran har 2013-08-15 korrigerats från 3 

till 4 nymärkningar.) 
      Hussvala 1 1K Ringm 
      Skärpiplärka 3 1K Ringm 
      Härmsångare 1 1K Ringm 
      Lövsångare 7 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 1K+ Rast 
      Vitkindad gås 1 ex Rast 
      Kanadagås 22 1K+ Rast 
      Kricka 2 ex Stationär 
      Gräsand 8 ex Stationär 
      Ejder - 1K+ Stationär 
      Sjöorre 1 ex Rast 
      Havssula 2 2K Str 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Rast 
      Brun kärrhök 1 1K Förbifl. 
      Strandskata 3 1K Rast 
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      Större strandpipare 20 1K+ Rast 
      Ljungpipare 1 1K+1 2K+ Rast 
      Sandlöpare 1 ex Rast 
      Småsnäppa 3 1K Rast 
      Kärrsnäppa 30 1K+ Rast 
      Brushane 1 1K+ Rast 
      Storspov 1 1K+ Rast 
      Drillsnäppa 7 1K+ Rast 
      Gluttsnäppa 1 1K+ Rast 
      Rödbena 6 1K str SV 
      Rödbena 1 1K Rast 
      Roskarl 10 1K+ Rast 
      Kustlabb 1 1K+ str SV 
      Skrattmås 100 1K+ str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut 1 1K Märkt (Blå VS4E kvar på Playan.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 4 1K+ Stationär 
      Tretåig mås 2 3K++1 1K Stationär 
      Silvertärna 1 3K+ Rast 
      Fisktärna 1 1K Str 
      Kentsk tärna 1 1K+ Str 
      Tordmule 1 1K+ str S 
      Tobisgrissla 2 3K+ Stationär 
      Hussvala 10 1K+ Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 5 1K+ Rast 
      Sädesärla 2 ex Rast 
      Stenskvätta 2 1K+ honfärgad Rast 
      Härmsångare 1 1K Rast 
      Svarthätta 1 2K+ hona Rast 
      Lövsångare 15 ex Rast 
      Grå flugsnappare 1 1K Rast 
      Törnskata 1 1K+ Rast 
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TORSDAG 15 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Peter Nilsson, Robert Lager, Ulf 
Hanje 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 15 augusti 2013 
 
VÄDER 
Milda, svaga till måttliga vindar och sensommar även om 
lufttemperaturen inte var anmärkningsvärt hög. Mestadels klart men 
mulnande på kvällen. 
 
02:00: V 8 m/s, byvind 11 m/s, +15,8C,vattenstånd +2 cm  
05.00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,6C, vattenstånd +3 cm 
08.00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,1C, vattenstånd +-0 cm 
11:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,1C, vattenstånd -4 cm  
14.00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +16,6C, vattenstånd -3 cm 
17:00: S 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,1C, vattenstånd -2 cm 
20:00: SSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +18,2C, vattenstånd +4 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:38 och ner 20:54. 
 
PERSONAL 
Lena Wikström, Peter Nilsson, Robert Lager, Ulf Hanje, Ulrika 
Mårtensson och telningarna Theo, Olle, Max, Vilmer, Aron och Ivar 
till kl 14 då RIB-båten från Gottskär körde hem drygt halva styrkan.  
Därefter Lena Wikström, Robert Lager, Ivar, Vilmer och Aron 
endast. 
 
VERKSAMHET 
15 nät 05:00-15:00. 20 nät 15:00-18:00.  
30 burar i Kausan 05:30-21:00, dito samt 8 burar på Playan 17:00-
21:00 (alltså 38 burar i fyra timmar).  
 
OBSERVATIONER 
Småsnäppa minst 2 rastande 
Myrspov 1 rastande 
Grönbena 2 rastade  
Roskarl 15 rastande 
Stenskvätta 3 rastade varav 2 fångades 
Rosenfink 1 rastade och fångades 
 
RINGMÄRKNING 
33 individer av 7 arter. Större strandpipare 3, kärrsnäppa 9, roskarl 6, 
skärpiplärka 2, stenskvätta 2, lövsångare 10 och månadens tredje 
ROSENFINK (1). 
Totalt denna månad 419 och hittills i år 5 785 nymärkningar. 



 
UPPDRAGSARBETE 
- 
BESÖKARE 
Stefan och Annika från Gottskärs hotell anlöpte kl 09 med ett sällskap 
om 8 personer som stannar över natten. 
 
ÖVRIGT 
Stefan bjöd oss på fisksoppa och morotskaka (rester från hans 
verksamhet). Jättegott tack! 
Det mesta tyder på att de hittillsvarande 2 ad + 1 juvenil tretåig mås 
har lämnat ön idag. Lite tråkigt tycker en ölänning som undertecknad, 
det har verkligen förgyllt dagarna att höra deras småprat. 
Badvattnet var fint! 
 
VID DATORN 
Robert Lager 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 1K+ Ringm 
      Kärrsnäppa 9 1K Ringm 
      Roskarl 6 1K Ringm 
      Skärpiplärka 2 1K Ringm 
      Stenskvätta 1 1K Ringm 
      Lövsångare 10 1K Ringm 
      Rosenfink 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 6 ex Stationär 
      Ejder - 1K+ Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 1 1K Rast 
      Större strandpipare 10 1K+ Rast 
      Småsnäppa 2 1K Rast 
      Kärrsnäppa 40 1K+ Rast 
      Myrspov 1 2K+ Rast 
      Storspov 2 1K Rast 
      Drillsnäppa 2 1K+ Rast 
      Grönbena 2 1K+ Rast 
      Rödbena 2 1K Rast 
      Roskarl 15 1K+ Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - 1K Märkt 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 4 1K+ Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 20 1K+ str S 
      Hussvala 10 1K+ Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 7 1K+ Rast 
      Sädesärla 2 ex Rast 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037710&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037711&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037712&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037713&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037714&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037715&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037716&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037685&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037686&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037687&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037688&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037689&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037690&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037691&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037692&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037693&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037696&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037695&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037694&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037697&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037698&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037699&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037700&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037701&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037702&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037703&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037704&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037705&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037706&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Stenskvätta 3 1K honfärgad Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast 
      Rosenfink 1 1K Rast 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037707&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037708&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30037709&mode=obsbok','ObsAndra');�


FREDAG 16 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Robert Lager 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 16 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mestadels mulet med några enstaka solglimtar samt friska hårda 
vindar. Några lättare regnskurar, främst efter kl 15:00. 
 
02:00: S 10 m/s, byvind 11 m/s, +17,9C,vattenstånd -2 cm  
05.00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +17,8C, vattenstånd +1 cm 
08.00: S 8 m/s, byvind 9 m/s, +17,6C, vattenstånd +-0 cm 
11:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +18,1C, vattenstånd -3 cm  
14.00: SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +18,5C, vattenstånd +-0 cm 
17:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +18,9C, vattenstånd +4 cm 
20:00: SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +19,2C, vattenstånd +4 cm 
23:00: SSV 13 m/s, byvind 16 m/s, +18,6C, vattenstånd +4 cm 
Ingen mätbar nederbörd under dygnet. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:40 och ner 20:51. 
 
PERSONAL 
Lena Wikström och Robert Lager samt glyttarna Ivar Lager, Vilmer 
och Aron Wikström. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 17 nät 05:30-11:00.  
Burfångst med 29 burar i Kausan 06:00-09:00, 35 burar i Kausan 
09:00-21:00 samt 8 burar på Playan 07:30-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
En ung stenfalk (trolig hona) jagade in över västra ön och försvann. 
Förhoppningar om nätfångst grusades.  
Ljungpipare 5 sträckte mot SV 
Småsnäppa 3 rastande (samtliga till synes omärkta) 
Myrspov 1 ad hane rastande, ännu i full sommardräkt. 
Roskarl 10 rastande 
Kustlabb 2 sträckte långsamt förbi mot SV. 
En av de unga tretåiga måsarna befanns på eftermiddagen plötsligt 
vara tillbaka på sin bohylla i västra fyren, efter att vi igår inte sett 
varken någon adult eller ung. 
Hussvala minst 25 var i luften samtidigt vid första nätrundan. 
Stenskvätta minst 1 rastande 
Rosenfink 1 stöttes vid Unos potatisland men det var långt efter 
nätens nedtagning. 
 



RINGMÄRKNING 
25 individer av 8 arter.  
Ejder 1 (ej flygg unge som gick in i vadarbur på Playan. Det kan 
tilläggas att den var FULL i fågelloppor!), större strandpipare 3, 
småsnäppa 1, kärrsnäppa 14 (veckorekord), roskarl 2, hussvala 1, 
törnsångare 1 samt lövsångare 2. 
Totalt denna månad 444 och hittills i år 5 814 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Besökstoaletten tömd och hygienstädad. 
 
BESÖKARE 
Sällskapet från Gottskärs hotell á 8 gäster blev hemkörda med RIB-
båten 15:00. 
 
ÖVRIGT 
Båda toaletterna tömda och städade. Sopor eldade. Stefan kom 
återigen in med rester från sitt sällskaps lunch, denna gång en 
fiskgratäng. Flera nät är i behov av lagning eller byte, men rådande 
vindsituation har icke medgivit någon lagningsinsats. Den ejderpull 
som masade sig in i en vadarbur på Playan var full av loppor, vilket 
resulterade i att LWI såg sig nödgad till veckans andra dusch. Övrig 
personal har badat. Sedvanlig eftersittning i västra fyren redan kl 
17:00, varpå delar av personalen föll i lätt slummer. Sjön suger, eller 
vad man nu skall skylla på. 
Vi tackar dock för denna fantastiska vecka där allt varit på topp utom 
möjligen vindarna som ej varit optimala för nätfångst. Å andra sidan 
har en tämligen stor insats med burarna resulterat i en småtrevlig 
vadarkompott. 
 
VID DATORN 
Robert Lager 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 1K Ringm 
      Större strandpipare 3 1K+ Ringm 
      Småsnäppa 1 1K Ringm 
      Kärrsnäppa 14 1K Ringm 
      Roskarl 2 1K Ringm 
      Hussvala 1 1K Ringm 
      Törnsångare 1 1K Ringm 
      Lövsångare 2 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 8 1K+ Stationär 
      Ejder 8 1K Stationär 
      Storskarv 8 1K+ Stationär 
      Stenfalk 1 1K Förbifl. 
      Strandskata 3 1K Rast (Varav 2 redan ringmärkta.) 
      Större strandpipare 10 1K+ Rast 
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      Ljungpipare 5 1K+ str SV 
      Småsnäppa 3 1K Rast 
      Kärrsnäppa 50 1K+ Rast 
      Myrspov 1 2K+ hane Rast 
      Storspov 2 1K Rast 
      Roskarl 10 1K+ Rast 
      Kustlabb 2 2K+ str S 
      Silltrut - 1K Stationär 
      Gråtrut 3 1K+ Stationär 
      Havstrut 6 1K+ Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 5 3K+ str SV 
      Tornseglare 1 1K+ Rast (Rastade kort i luften vid SV-udden.) 
      Hussvala 25 1K+ Stationär (Oklart om bofasta eller rastare, en 

hoper i luften samtidigt vid första nätrundan.) 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 10 1K+ Rast 
      Sädesärla 5 1K+ Rast 
      Stenskvätta 1 1K Rast 
      Törnsångare 1 1K Rast 
      Lövsångare 3 1K Rast 
      Rosenfink 1 1K+ Rast (Stöttes vid Unos potatisland, drog upp mot 

f d Berras.) 
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LÖRDAG 17 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Maria Dillström, Martin Oomen, 
Robert Lager, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 17 augusti 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet under morgonen-förmiddagen, därefter 
huvudsakligen molnfritt resten av dagen. God sikt. 
02:00: SSV 10 m/s, byvind 12 m/s, +17,9C,vattenstånd +8 cm  
05:00: SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +16,9C, vattenstånd +13 cm 
08:00: VSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,4C, vattenstånd +16 cm 
11:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,3C, vattenstånd +14 cm  
14:00: SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18,7C, vattenstånd +12 cm 
17:00: SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,1C, vattenstånd +16 cm 
20:00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +18,3C, vattenstånd +15 cm 
23:00: SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,6C, vattenstånd +10 cm 
Ingen mätbar nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:45 och ner 20:47. 
 
PERSONAL 
Lena Wikström och Robert Lager samt glyttarna Ivar Lager, Vilmer 
och Aron Wikström avlöstes mitt på dagen av Marianne Oomen, 
Martin Oomen, Maria Dillström och de två sistnämndas barn Amanda 
Dillström (0,5 år) samt Uno Unger. Båttransporten verkställdes av 
Lasse Hellberg. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 13 nät 05:30-17:00.  
Burfångst med 35 burar i Kausan 07:00-21:00. 
 
OBSERVATIONER 
RÖRHÖNA Den årsunge som burfångades i Kausan och ringmärktes 
13/8 kontrollerades efter fångst i nät 6A väster om Fotogenboden. 
SMÅSNÄPPA 3 årsungar rastade i Kausan. 
BRUSHANE 3 årsungar varav 2 hanar och 1 hona rastade på ön 
under dagen. 
MYRSPOV 1 ad hane rastande på ön. 
SMÅSPOV 3 ex sträckte mot SV 14:15. 
ROSKARL 9 årsungar rastade på ön under eftermiddagen. 
KUSTLABB 1 ex mot S under morgonen. 
FJÄLLABB 1 årsunge av mörk fas passerade sakta mot S utanför 
Västudden under tiden 05:50-05:58. 
TRETÅIG MÅS 1 årsunge satt under hela eftermiddagen i bo 8 på 
östra gamla fyren. 
GRÄSHOPPSSÅNGARE 1 årsunge ringmärktes vid 07-tiden efter 



fångst i nät 13D. 
ROSENFINK 1 honfärgad fågel, troligen årsungen som ringmärktes 
den 15/8, höll till i slånbuskaget vid nätplats 5 under tidig 
eftermiddag. 
 
RINGMÄRKNING 
28 ex av 7 arter.  
Större strandpipare 2, småsnäppa 1, kärrsnäppa 20, roskarl 2, 
skärpiplärka 1, sädesärla 1 och gräshoppsångare 1. 
Totalt denna månad 472 och hittills i år 5 838 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut i 2 vändor med 15 personer som stannar en natt. 
Dessutom dagsbesök av en privatbåt med 4 personer. Med de 11 
personer som hade anknytning till fågelstationen var totalt 31 
besökare iland på Nidingen idag.  
 
ÖVRIGT 
Fem arter dagfjärilar noterades under dagen varav de minst 40 
påfågelögonen (heter det så i pluralis?) och de ca 15 mindre 
guldvingarna troligen utgjorde dagsrekord på Nidingen för resp. art. 
Dessutom sågs troligen 3 olika arter trollsländor som tyvärr förblev 
obestämda. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Småsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 20 ex Ringm 
      Roskarl 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gräshoppsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 9 ex Stationär (De låg längst ut på Västudden.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Rörhöna 1 1K Rast (Den årsunge som burfångades i Kausan och 

ringmärktes 13/8 kontrollerades idag efter fångst i nätgrupp 13 
öster om Fotogenboden.) 

      Strandskata 3 1K Märkt (De höll ihop ute på Västudden och i 
Kausan, samtliga var ringmärkta.) 

      Större strandpipare 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 2 årsungar 
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ringmärktes.) 
      Småsnäppa 3 1K Rast (De rastade i Kausan under 

eftermiddagen. 1 ex ringmärktes.) 
      Kärrsnäppa 40 ex Rast (Minst 40 ex varav åtminstone en var 

adult. 20 årsungar ringmärktes.) 
      Brushane 3 1K Rast (2 hanar + 1 hona.) 
      Myrspov 1 ad hane Rast 
      Småspov 3 ex str SV (De sträckte mot SV 14:15.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 4 1K Rast 
      Roskarl 9 1K Rast (2 ex ringmärktes.) 
      Kustlabb 1 ex str S (Den passerade under morgonen.) 
      Fjällabb 1 1K str S (Mörk fas, passerade sakta utanför Västudden 

under tiden 05:50-05:58.) 
      Fiskmås 1 ad Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär (Den satt under hela eftermiddagen i 

bo 8 på östra gamla fyren.) 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. (Den flög västerut längs nordstranden 

under eftermiddagen.) 
      Ladusvala 2 ex str SV (De passerade under morgonen.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex Str (Den hördes översträckande under 

eftermiddagen.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 årsunge ringmärktes.) 
      Gulärla 3 ex Rast 
      Sädesärla 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Gräshoppsångare 1 ex Rast (1 årsunge ringmärktes vid 07-tiden 

efter fångst i nät 13D.) 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Rosenfink 1 honfärgad Rast 
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SÖNDAG 18 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Maria Dillström, Martin Oomen, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 18 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mulet från gryningen till sena eftermiddagen, därefter delvis 
molnfritt. Tidvis regn på efternatten och under dagen. Ganska god 
sikt. 
02:00: S 9 m/s, byvind 10 m/s, +18,7C,vattenstånd +6 cm  
05:00: SSO 8 m/s, byvind 14 m/s, +18,3C, vattenstånd +10 cm 
08:00: SSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +18,7C, vattenstånd +12 cm 
11:00: SSO 11 m/s, byvind 15 m/s, +18,8C, vattenstånd +10 cm  
14:00: S 12 m/s, byvind 16 m/s, +18,7C, vattenstånd +13 cm 
17:00: S 13 m/s, byvind 17 m/s, +18,5C, vattenstånd +18 cm 
20:00: VSV 6 m/s, byvind 10 m/s, +17,8C, vattenstånd +20 cm 
23:00: V 7 m/s, byvind 11 m/s, +16,3C, vattenstånd +21 cm 
Nederbörd 2 mm under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:47 och ner 20:44. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 17 nät 05:30-07:30, vilket inte gav några 
nymärkningar.  
Burfångst med 35 burar i Kausan 08:00-20:00, vilket endast gav 10 
nymärkta vadare. 
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL 1 ex sträckte mot N utanför Västudden 12:20. 
RÖRHÖNA Återigen kontrollerades den för fem dagar sedan 
ringmärkta årsungen efter att ha flugit i översta våden i nät 13D vid 
06-tiden. 
KUSTPIPARE Troligen en hona, höll till på Hamnudden under 
morgonen. 
SANDLÖPARE 1 årsunge höll till mellan SO-udden och Ostudden 
under sena eftermiddagen.  
SMÅSNÄPPA Minst 2 årsungar rastade i Kausan varav en 
ringmärktes. 
SPOVSNÄPPA 1 ad rastade på Ostudden under sena eftermiddagen 
och sågs senare även i Kausan. 
BRUSHANE Minst 2 årsungar rastade i Kausan. 
ENKELBECKASIN 1 ex stöttes vid flera tillfällen i Kausan under 
eftermiddagen. 



MYRSPOV 5 adulta fåglar rastade på ön under dagen. 
ROSKARL 12-15 årsungar rastade på ön under dagen. 
TRETÅIG MÅS 1 årsunge kvar även idag i bo 8 på östra gamla 
fyren. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 3 arter.  
Större strandpipare 2, småsnäppa 1 och kärrsnäppa 7. 
Totalt denna månad 482 och hittills i år 5 848 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut på kvällen och körde iland de 5 övernattande gästerna. 
Med fågelstationens 5 personer alltså totalt 11 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Efter en maximal sydlig vind på drygt 18 m/s fick vi sätta punkt för 
badstegen vid Lilla bryggan denna sommar. Vid 16-tiden vräkte de 
kraftiga vågorna loss den från sitt fäste på bryggan och kl. 18:30 
siktade vi badstegen seglandes österut utanför SO-udden. 
Idag firades i hela världen Fyrens dag och så var meningen att det 
skulle göras även på Nidingen, men pga. sydlig kuling fick planerat 
firande på ön ställas in, då inga båtar kunde ta sig hit ut.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Småsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 1 ex str S (Den sträckte söderut tillsammans med 3 
sjöorrar V om ön 08:20.) 

      Gräsand 8 ex Stationär (De höll till i Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex str S (De sträckte söderut tillsammans med en kricka 

V om ön 08:20.) 
      Stormfågel 1 ex Str N (Den sträckte mot N utanför Västudden 

12:20.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K Stationär (Den stod tillsammans med en ung 

storskarv på en sten på norra sidan av Ostudden vid 19-tiden.) 
      Rörhöna 1 1K Märkt (Återigen kontrollerades den för fem dagar 

sedan ringmärkta årsungen efter att ha flugit i översta våden i nät 
13D vid 06-tiden.) 

      Strandskata 3 ex Stationär (1 adult flög över Ostudden på kvällen 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064732&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064733&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064734&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064698&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064697&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064700&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064699&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064701&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064702&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064703&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064704&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30064705&mode=obsbok','ObsAndra');�


och dessutom höll 2 ringmärkta årsungar till i Kausan under 
dagen.) 

      Större strandpipare 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 2 årsungar 
ringmärktes.) 

      Ljungpipare 4 ad str S (3 + 1, passerade V om ön under 
förmiddagen.) 

      Kustpipare 1 ad Rast (Troligen en hona, höll till på Hamnudden 
under morgonen.) 

      Sandlöpare 1 1K Rast (Den höll mellan SO-udden och Ostudden 
under sena eftermiddagen.) 

      Småsnäppa 2 1K Rast (1 ex ringmärktes och en egen kontroll från 
den 16/8.) 

      Spovsnäppa 1 ad Rast (Den rastade på Ostudden under sena 
eftermiddagen och sågs senare även i Kausan.) 

      Kärrsnäppa 40 ex Rast (Ca 40 ex varav åtminstone 1 ad. 7 
årsungar ringmärktes.) 

      Brushane 4 1K Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast (Den stöttes vid flera tillfällen i Kausan 

under eftermiddagen.) 
      Myrspov 5 ad Rast (De rastade på ön under dagen.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (På Ostudden resp. i Kausan.) 
      Roskarl 12 1K Rast (12-15 ex rastande på ön under dagen.) 
      Fiskmås 1 ad Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär (Den var kvar även idag i bo 8 på 

östra gamla fyren.) 
      Ob. fisk-/silvertärna 1 ex str S (Den passerade lång ut V om ön.) 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. (Den hördes under kvällen.) 
      Tornseglare 4 ex str SV (2 + 2.) 
      Ladusvala 1 ex str SV 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
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MÅNDAG 19 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Maria Dillström, Martin Oomen, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 19 augusti 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet från gryningen till sena eftermiddagen, dock ett 
par timmar nästan molnfritt mitt på dagen och på kvällen. Ganska god 
sikt. 
02:00: VSV 7 m/s, byvind 11 m/s, +16,3C,vattenstånd +25 cm  
05:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +16,1C, vattenstånd +32 cm 
08:00: VSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,0C, vattenstånd +36 cm 
11:00: VSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +18,5C, vattenstånd +32 cm  
14:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C, vattenstånd +24 cm 
17:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +19,0C, vattenstånd +20 cm 
20:00: VNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C, vattenstånd +19 cm 
23:00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,8C, vattenstånd +14 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:49 och ner 20:42. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 14 nät 05:30-13:00.  
Burfångst i Kausan med 13 burar 06:30-09:30, 26 burar 09:30-11:30 
och 32 burar 11:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 1 ad i sommardräkt, sträckte söderut rakt över Västudden 
11:04. 
SPARVHÖK 1 ex jagade runt över ön i ett par timmar mitt på dagen 
och vid ett tillfälle slet den sig ur nät 14B. 
STENFALK 1 ex, troligen en 1K hona, jagade runt på ön vid 09-tiden 
men drog in mot Malön efter någon timma. 
KUSTPIPARE Minst 2 hanar + 1 hona varav 1 hane burfångades i 
Kausan och ringmärktes. Det var den första ringmärkta av arten i år. 
Dessutom sträckte 1 ad mot SV tillsammans med 7 adulta myrspovar 
20:09. 
KUSTSNÄPPA 1 ad flög västerut längs nordstranden 14:55. 
SANDLÖPARE Minst 2 ad och 2 juv på ön under dagen varav 1 
årsunge burfångades i Kausan och ringmärktes. 
SMÅSNÄPPA Minst 2 årsungar rastade i Kausan, båda ringmärkta 
sedan tidigare.  
SPOVSNÄPPA De höll till på tånggeggan längst in i Kausan under 



eftermiddagen och kvällen. 
MYRSPOV Minst 2 hanar och 1 hona höll till på ön under dagen. 
Dessutom sträckte 7 ad mot SV tillsammans med 1 ad kustpipare 
20:09. 
SVARTSNÄPPA 1 ex hördes locka bortåt Ostudden 19:56. 
ROSKARL 15-20 ex höll till på ön under dagen varav 6 årsungar 
ringmärktes. 
TRETÅIG MÅS Fortfarande en årsunge kvar på ön. Den sitter oftast i 
bo 7/8 på östra gamla fyren men är ibland ute och flyger eller sitter på 
en sten i Kausan. Emellanåt hördes dess mattiggningsläte trots att 
ingen adult fågel setts på flera dagar. 
TOBISGRISSLA 1 ad ännu i sommardräkt kom inflygande med byte 
i näbben till området V om Dammen. Tydligen matade den någon 
unge i något bo ännu. Verkligen en sen häckning! 
ROSENFINK Årsungen som ringmärktes för 4 dagar sedan 
kontrollerades i nät 13D under morgonen.  
 
RINGMÄRKNING 
92 ex av 10 arter.  
Större strandpipare 1, kustpipare 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 14, 
brushane 2, roskarl 6, skärpiplärka 4, rödstjärt 3, ärtsångare 1 och 
lövsångare 59. 
Totalt denna månad 574 och hittills i år 5940 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidning för en grupp på 40 personer från Löftadalens folkhögskola 
(1,0 tim). 
 
BESÖKARE 
Två ribb-båtar med Stefan och en båtförare för Vågbrytarna körde i 
två omgångar ut sammanlagt 40 personer för ett par timmars besök 
mitt på dagen. Senare på eftermiddagen kom Stefan och Annika ut 
med en övernattande konferensgrupp på 5 personer. Med 
fågelstationens 5 personer alltså totalt 53 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Minst 50 silltrutar, både adulta och juvenila, höll under eftermiddagen 
på med jakt efter svärmande flygmyror över nordstranden. 
En stor segelbåt försökte ta sig in till Stora bryggan, men efter ett par 
lätta grundkänningar ångrade man sig och fortsatte norrut.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kustpipare 1 ex Ringm 
      Sandlöpare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 14 ex Ringm 
      Brushane 2 ex Ringm 
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      Roskarl 6 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 59 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 5 ex str SV (De passerade på sydsidan av Nidingen 
09:05.) 

      Gräsand 9 ex Stationär (8 hanar + 1 hona, höll till i Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Storlom 1 ad str S (I sommardräkt, sträckte rakt över Västudden 

11:04.) 
      Storskarv 50 ex Stationär (Ca 50 ex varav 40 bara på 

Klockfotsrevet under eftermiddagen.) 
      Toppskarv 4 ex Stationär (Vid ett tillfälle stod 4 ex samtidigt på 

en sten utanför Ostudden.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den jagade runt på ön ett par timmar mitt på 

dagen och bl.a. slet den sig ur nät 14B vid ett tillfälle.) 
      Stenfalk 1 honfärgad Rast (Troligen 1K hona. Den jagade runt på 

ön vid 09-tiden men drog in mot Malön efter någon timma.) 
      Strandskata 3 1K Märkt (3 ringmärkta årsungar var kvar i 

Kausan under dagen) 
      Strandskata 3 ex str SV (2 ad + 1 juv sträckte i sällskap söder om 

Nidingen vid 20:30-tiden.) 
      Större strandpipare 25 ex Rast (Minst 25 ex varav 1 adult hane 

ringmärktes.) 
      Ljungpipare 4 ex str S (2 (ad + juv) + 2 ad.) 
      Ljungpipare 1 1K Rast (1 årsunge stöttes V om Kruthuset varvid 

den drog söderut.) 
      Kustpipare 3 ad Rast (Minst 2 hanar + 1 hona varav 1 hane 

burfångades i Kausan och ringmärktes. Det var den första 
ringmärkta av arten i år.) 

      Kustpipare 1 ad str SV (Den sträckte mot SV tillsammans med 7 
adulta myrspovar 20:09.) 

      Kustsnäppa 1 ad Förbifl. (Den flög västerut längs nordstranden 
14:55.) 

      Sandlöpare 4 ex Rast (Minst 2 ad och 2 juv varav 1 årsunge 
burfångades i Kausan och ringmärktes.) 

      Småsnäppa 2 1K Märkt (Båda ringmärkta sedan tidigare. De höll 
till i Kausan.) 

      Spovsnäppa 2 ad Rast (De höll till på tånggeggan längst in i 
Kausan under eftermiddagen och kvällen.) 

      Kärrsnäppa 60 ex Rast (Minst 60 ex, huvudsakligen årsungar, 
men åtminstone en adult noterad. 14 årsungar ringmärktes) 

      Brushane 5 1K Rast (Minst 5 ex (både hanar och honor) varav 2 
hanar burfångades i Kausan och ringmärktes.) 

      Myrspov 3 ad Rast (Minst 2 hanar och 1 hona höll till på ön 
under dagen.) 

      Myrspov 7 ad str SV (De sträckte mot SV tillsammans med 1 ad 
kustpipare 20:09.) 
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      Storspov 3 ex Rast (De kom norrifrån 11:40 och landade på 
Svacken.) 

      Drillsnäppa 3 ex Rast (3-4 ex på Ostudden under kvällen.) 
      Svartsnäppa 1 ex Förbifl. (Den hördes locka bortåt Ostudden 

19:56.) 
      Rödbena 4 1K Rast (Minst 4 ex höll till på ön under dagen.) 
      Roskarl 15 1K Rast (15-20 ex varav 6 årsungar ringmärktes.) 
      Fiskmås 1 ad Stationär (Den flög skrikande över Hamnudden sent 

på eftermiddagen.) 
      Silltrut - ex Stationär (Minst 50 ex, både adulta och juvenila, höll 

under eftermiddagen på med jakt efter svärmande flygmyror över 
nordstranden.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär (Fortfarande en årsunge kvar på ön. 

Den sitter oftast i bo 7/8 på östra gamla fyren men är ibland ute 
och flyger eller sitter på någon sten i Kausan. Emellanåt hörs dess 
mattiggningsläte trots att ingen adult fågel setts på flera dagar.) 

      Kentsk tärna 2 ex Rast (1 juv och 1 fiskande ad i Kausan under 
kvällen. Till sist sågs de sitta på en sten ute på Klockfotsrevet, där 
ungfågeln sågs födotiggande.) 

      Tobisgrissla 1 ad Föda åt ungar (1 ad ännu i sommardräkt kom 
inflygande med byte i näbben till området V om Dammen. 
Tydligen matade den någon unge i något bo ännu. Verkligen en 
sen häckning!) 

      Ladusvala 4 ex Förbifl. (De sågs till och från flygande runt i 
fyrområdet.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 2 ex Str (Hördes översträckande.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (4 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 10 ex Rast (10-15 ex rastande/sträckande.) 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt 3 ex Rast (1 adult hane och 2 årsunga honor 

ringmärktes.) 
      Buskskvätta 2 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast (Den höll till på nordstranden nära 

Strandoxeln.) 
      Ärtsångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 75 ex Rast (Minst 75 ex varav 6 adulter och 53 

årsungar ringmärktes.) 
      Grönsiska 1 ex Rast (Den flög omkring och lockade i fyrområdet 

vid 11-tiden.) 
      Hämpling 1 ex Förbifl. (hördes) 
      Rosenfink 1 1K Märkt (Egen kontroll av en fågel som 

ringmärktes för 4 dagar sedan.) 
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TISDAG 20 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Maria Dillström, Martin Oomen, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 20 augusti 2013 
 
VÄDER 
Under efternatten och från gryningen till kvällen i stort sett molnfritt 
med endast en del mindre sommarmoln på himlen. God sikt. 
02:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,1C,vattenstånd +8 cm  
05:00: V 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,8C, vattenstånd +8 cm 
08:00: VNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,1C, vattenstånd +11 cm 
11:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,5C, vattenstånd +10 cm  
14:00: VNV 6 m/s, byvind 9 m/s, +18,8C, vattenstånd +6 cm 
17:00: VSV 3 m/s, byvind 6 m/s, +19,7C, vattenstånd +5 cm 
20:00: VNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,1C, vattenstånd +8 cm 
23:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,6C, vattenstånd +6 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:51 och ner 20:39. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 14 nät 05:30-12:00.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
KRICKA 2 honfärgade ex rastade i Kausan under morgonen 
tillsammans med 9 stationära gräsänder. 
KUSTPIPARE 2 adulta (hane + hona) födosökte i Kausan under 
dagen. Dessutom sträckte 3 ad tillsammans mot S under morgonen. 
SANDLÖPARE 1 årsunge i Kausan och 2 ex på Ostudden. 
SMÅSNÄPPA 2 årsungar höll till längst in i Kausan liksom tidigare i 
veckan. 
SPOVSNÄPPA 1 ad höll till i Kausan under dagen. 
MYRSPOV Under morgonen sågs 7 ex. Sent på kvällen fångades 3 
adulta hanar i en och samma bur i Kausan och dessa ringmärktes. 
STORSPOV 1 ex hördes långt i öster 16:56. 
ROSKARL 20-25 ex höll till på ön varav 5 årsungar ringmärktes. 
TRETÅIG MÅS Under morgonen sågs som tidigare dagar en årsunge 
i bo 8/9 på östra gamla fyren. Denna ungfågel försvann därefter men 
under eftermiddagen besöktes plötsligt vardera en adult bo 1 resp. bo 
2 på samma fyr. Den i bo 2 var märkt med ring 6195894. 
 
RINGMÄRKNING 



50 ex av 9 arter.  
Större strandpipare 4, kärrsnäppa 20, myrspov 3, rödbena 2, roskarl 5, 
skärpiplärka 7, sädesärla 1, rödstjärt 1 och lövsångare 7. 
Totalt denna månad 624 och hittills i år 5990 nymärkningar. 
Dessutom avlästes en färgringmärkt årsunge av skrattmås som rastade 
i Kausan i sällskap med 9 artfränder. Ringen var vit med 
inskriptionen J3RL. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stefans 5 nattgäster kördes iland mitt på dagen. Annika kvar tills i 
morgon. Stefan kom ut med en konferensgrupp på 12 personer som 
stannar tills i morgon. Dessutom kom 2 personer från Nidingens 
vänner ut med kajak och de stannar också tills i morgon. Med 
fågelstationens 5 personer blev det alltså totalt 24 besökare idag.  
 
ÖVRIGT 
I Kausans driftrand har efter söndagens sydliga kuling drivit in stora 
sjok av andmat (Lemna minor) och kupandmat (Lemna gibba) och 
vidare bl.a. en del blad av jättegröe (Glyceria maxima) och dyblad 
(Hydrocharis morsus-ranae). Man kan undra varifrån dessa utpräglade 
sötvattensväxter från grunda, näringsrika vatten drivit ifrån ända till 
Nidingen.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 4 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 20 ex Ringm 
      Myrspov 3 ex Ringm 
      Rödbena 2 ex Ringm 
      Roskarl 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 6 ex str SV (6 ex i en flock sträckte förbi under 
morgonen.) 

      Kricka 2 honfärgad Rast (De höll till i Kausan tillsammans med 9 
gräsänder under morgonen.) 

      Gräsand 9 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär (En av dem var färgmärkt med en röd 

plastring, som tyvärr ej gick att avläsa.) 
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      Strandskata 3 ex Stationär (3-5 ex.) 
      Större strandpipare 25 ex Rast (Ca 25 ex, både adulta och 

juvenila, 2 adulta och 2 juvenila fåglar ringmärktes.) 
      Ljungpipare 1 1K Rast 
      Kustpipare 2 ad Rast (Hane + hona, sågs vid ett flertal tillfällen i 

Kausan.) 
      Kustpipare 3 ad str S (De sträckte förbi under morgonen.) 
      Sandlöpare 3 ex Rast (1 årsunge i Kausan och 2 ex på Ostudden.) 
      Småsnäppa 2 1K Rast (De höll till längst in i Kausan liksom 

tidigare i veckan.) 
      Spovsnäppa 1 ad Rast (Den höll till i Kausan under dagen.) 
      Kärrsnäppa 50 1K Rast (Minst 50 ex varav 20 årsungar 

ringmärktes) 
      Brushane 2 1K hane Rast (Minst 2 ex.) 
      Myrspov 7 ad Rast (Under morgonen sågs 7 ex, Sent på kvällen 

fångades 3 adulta hanar i en och samma bur och dessa 
ringmärktes.) 

      Storspov 1 ex Str (1 ex hördes långt i öster 16:56.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (På Ostudden.) 
      Rödbena 3 1K Rast (Minst 3 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Roskarl 20 1K Rast (20-25 ex varav 5 årsungar ringmärktes.) 
      Skrattmås 11 ex Rast (2 ad + 8 årsungar i Kausan vid 07-tiden. 

En av ungfåglarna var ringmärkt med en vit plastring med 
inskriptionen J3RL. Under eftermiddagen sågs 1 ad som fångade 
flygmyror tillsammans med ett 50-tal silltrutar.) 

      Fiskmås 10 ex Stationär (Minst 10 ex varav merparten juvenila.) 
      Silltrut - ex Stationär (Även idag idkade ett 50-tal ex, både adulta 

och juvenila flygmyrefångst över ön.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 3 ex Stationär (Under morgonen sågs som tidigare 

dagar en årsunge i bo 8/9 på östra gamla fyren. Denna ungfågel 
försvann därefter men under eftermiddagen besöktes plötsligt 
vardera en adult bo 1 resp. bo 2 på samma fyr. Den i bo 2 var 
märkt med ring 6195894.) 

      Tornseglare 25 ex Förbifl. (En gles flock på ca 25 ex drog över 
fyrområdet under eftermiddagen.) 

      Ladusvala 5 ex str SV (De passerade över Västudden under 
morgonen.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (7 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Sädesärla - ex Rast (1 årsunge ringmärktes.) 
      Rödstjärt 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast (Vid ett par tillfällen sågs den ena fånga 

flygmyror högt upp i luften.) 
      Lövsångare 10 ex Rast (10-15 ex varav 7 (1 ad + 6 årsungar) 

ringmärktes.) 
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ONSDAG 21 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Maria Dillström, Martin Oomen, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 21 augusti 2013 
 
VÄDER 
Dagen började med växlande molnighet och solen syntes redan när 
den gick upp vid horisonten. Molnigheten ökade därefter så mestadels 
var det helmulet fram till 12:30. Därefter bröt solen delvis igenom 
molntäcket och det kändes varmare resten av dagen. Ganska god sikt 
in till fastlandet. 
02:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +15,9C,vattenstånd +6 cm  
05:00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,6C, vattenstånd 0 cm 
08:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +16,2C, vattenstånd +5 cm 
11:00: VSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,9C, vattenstånd +4 cm  
14:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,9C, vattenstånd 0 cm 
17:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +18,5C, vattenstånd 0 cm 
20:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,5C, vattenstånd +4 cm 
23:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,7C, vattenstånd +3 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:53 och ner 20:36. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 14 nät 05:30-12:00.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
Kikarkontroll av färgringmärkta silltrutsårsungar resulterade i 9 
avläsningar. Dessutom sågs en adult silltrut NV om Kruthuset med 
inskriptionen V.K1F på en blå färgring. 
Vi har även sett en toppskarv med röd färgring igår och idag. 
 
OBSERVATIONER 
SVÄRTA 1 ex sträckte söderut V om Nidingen 07:01. 
KUSTPIPARE 1 ad hona höll till i Kausan under dagen. 
KUSTSNÄPPA 1 årsunge rastade i Kausan vid 14-tiden. 
SANDLÖPARE 1 årsunge höll mestadels till i Kausan men vid ett 
tillfälle stod den på en sten utanför Nordstranden. 
SMÅSNÄPPA 1 årsunge höll till i Kausan under dagen. 
MYRSPOV Åtminstone 2 ex sågs av de som ringmärktes igår. 
STORSPOV 1 ex passerade mot SV rakt över ön 14:32. 
ROSKARL Minst 15 ex fortfarande kvar på ön. En egen kontroll idag 
efter nymärkning 15/8 hade gått upp 35 procent i vikt. 
TRETÅIG MÅS De 2 adulta som igår eftermiddag satte sig i bo 1 



resp. 2 var kvar där över natten. Gårdagens årsunge sågs ej idag om 
inte den fågel, som från middagstid och resten av av dagen besökte ön 
och emellanåt satt på bo 15 på västra gamla fyren, var samma fågel. 
 
RINGMÄRKNING 
27 ex av 6 arter.  
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 9, skärpiplärka 5, rödstjärt 2, 
stenskvätta 1 och lövsångare 8. 
Totalt denna månad 651 och hittills i år 6017 nymärkningar.  
Gårdagens färgringmärkta ungfågel av skrattmås hade märkts som 
bounge i Oslotrakten. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stefan och Annika åkte iland på morgonen med sina 12 gäster. De 
kajakpaddlande medlemmarna i Nidingens Vänner Inger Lidén och 
Tomas Haraldsson stannar en natt till. Vid 10-tiden kom Ante 
Axelsson och hans svärson ut med 6 personer från Bua (se nedan). 
Med fågelstationens 5 personer blev det alltså totalt 29 besökare idag.  
 
ÖVRIGT 
Anders Eydal var på besök ett par timmar vid middagstid och med sig 
hade han några medhjälpare och ett par representanter från firmor 
som inspekterade de gamla fyrarnas lanterniner för att kunna lägga 
anbud på reparation av dessa. Det är tydligen meningen att båda 
lanterninerna skall lyftas av och transporteras in till land med 
helikopter senare i höst för att vara på plats igen senast i mars innan 
de tretåiga måsarna går till häckning.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 9 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 8 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 3 1K Rast (Tydligen en hane och 2 honor. De kom 
flygande österifrån och stannade en stund O om Lilla bryggan 
innan de fortsatte mot SV 18:20.) 

      Gräsand 9 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Svärta 1 ex str S (Den passerade väster om ön 07:01.) 
      Storskarv 44 ex Stationär 
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      Toppskarv 6 ex Stationär (Både igår och idag har en fågel med 
röd färgring setts på Ostudden och flygande längs Nordstranden.) 

      Gråhäger 1 1K str S (Den flög söderut rakt över Kruthuset 
17:15.) 

      Strandskata 1 ex Stationär (En hördes i gryningen.) 
      Större strandpipare 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 2 adulta honor 

ringmärktes.) 
      Ljungpipare 1 ex Str (Den hördes locka ett par gånger vid 08-

tiden.) 
      Kustpipare 1 ad hona Rast (Den höll till i Kausan under dagen.) 
      Kustsnäppa 1 1K Rast (Den höll till i Kausan vid 14-tiden.) 
      Sandlöpare 1 1K Rast (Den höll mestadels till i Kausan men vid 

ett tillfälle stod den på en sten utanför Nordstranden.) 
      Småsnäppa 1 1K Rast (Den höll till i Kausan under dagen.) 
      Kärrsnäppa 50 ex Rast (Minst 50 ex. 9 årsungar ringmärktes. 

Dessutom en egen kontroll av en adult fågel. I övrigt sågs bara 
årsungar. Förutom den adulta fågeln gjordes inte mindre än 29 
egenkontroller av årsungar ringmärkta tidigare i månaden.) 

      Myrspov 3 ad hane Rast (Åtminstone 2 ex sågs av de som 
ringmärktes igår.) 

      Storspov 1 ex str SV (Den passerade rakt över ön 14:32.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (De höll till i Kausan under 

eftermiddagen.) 
      Rödbena 2 ex Rast 
      Roskarl 15 ex Rast (Minst 15 ex fortfarande kvar på ön. En egen 

kontroll idag efter nymärkning 15/8 hade gått upp 35 procent i 
vikt.) 

      Skrattmås 1 1K Rast 
      Fiskmås 1 1K Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (Kikarkontroll av färgringmärkta årsungar 

resulterade i 9 avläsningar. Dessutom sågs en adult fågel NV om 
Kruthuset med inskriptionen V.K1F på en blå färgring.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2 ad Stationär (De 2 adulta som igår eftermiddag 

satte sig i bo 1 resp. 2 var kvar där över natten. Gårdagens 
årsunge sågs ej idag om inte den fågel, som från middagstid och 
resten av av dagen besökte ön och emellanåt satt på bo 15 på 
västra gamla fyren, var samma fågel.) 

      Tobisgrissla 1 ad Stationär (Den sågs flyga iväg från ett av allt att 
döma bebott bo strax V om Dammen under eftermiddagen.) 

      Tornseglare 15 ex Förbifl. (Ca 15 ex drog iväg över fyrområdet 
sent på eftermiddagen.) 

      Backsvala 1 ex Förbifl. (Den flög omkring i fyrområdet vid 12-
tiden.) 

      Ladusvala 2 ex str SV (De passerade fyrområdet under 
förmiddagen.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 10 ex Rast (Minst 10 ex rastande/sträckande under 
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morgonen.) 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt 2 1K Rast (Hane + hona, båda ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Märkt (En redan ringmärkt fågel i buskaget 

närmast V om Fotogenboden.) 
      Lövsångare 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 8 (5 ad + 3 årsungar) 

ringmärktes.) 
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TORSDAG 22 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Maria Dillström, Martin Oomen, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 22 augusti 2013 
 
VÄDER 
Efternatten och förmiddagen med ett tjockt molntäcke men ändå 
ganska god sikt. Vid middagstid klarnade det upp något och solen 
värmde bra. Senare under eftermiddagen blev det helt molnfritt. 
02:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,1C,vattenstånd -3 cm  
05:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,5C, vattenstånd -5 cm 
08:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,7C, vattenstånd -3 cm 
11:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,9C, vattenstånd -2 cm  
14:00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,0C, vattenstånd -4 cm 
17:00: VNV 4 m/s, byvind 4 m/s, +19,5C, vattenstånd -4 cm 
20:00: VNV 4 m/s, byvind 4 m/s, +17,9C, vattenstånd -1 cm 
23:00: NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,9C, vattenstånd 0 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:55 och ner 20:34. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 24 nät 06:00-09:00 och 26 nät 09:00-12:00.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
BRUN KÄRRHÖK 1 ex mot SV 11:45, 1 ex mot O 13:08 och 1 ex 
mot SV 17:22. 
SPARVHÖK Minst 5 sträckande/rastande, bl.a. 4 ex samtidigt mitt på 
dagen. 
FISKGJUSE 1 ex mot SV 17:22 och 1 ex mot NO 19:30. 
TORNFALK Vardera 1 ex sträckte mot SV 11:43, 12:48 och 18:30. 
STENFALK 1 honfärgad, troligen ungfågel, stöttes vid Kruthuset 
06:47 och sträckte direkt mot SV. 
KUSTPIPARE 1 ad hona höll till i Kausan under morgonen. 
KUSTSNÄPPA 3 årsungar rastade på Västudden en stund. 
SMÅSNÄPPA 1 årsunge höll till i Kausan under förmiddagen. 
MYRSPOV Åtminstone 2 ex sågs av de som ringmärktes i förrgår 
och den ena kontrollerades även. 
STORSPOV Minst 5 ex, 2-3 ex hördes förbisträckande, på kvällen 
rastade 3 ex på Västudden. 
ROSKARL Ca 15 ex rastande varav 3 ringmärktes. 
TRETÅIG MÅS 2 ad under eftermiddagen/kvällen i bo 1 resp. 2. En 



årsunge med ringen 6204527 kom under eftermiddagen och satte sig 
på bo 15/16 resp. 13/14. 
 
RINGMÄRKNING 
38 ex av 11 arter.  
Större strandpipare 9, kärrsnäppa 7, roskarl 3, trädpiplärka 2, 
skärpiplärka 1, gulärla 1, rödstjärt 4, stenskvätta 1, ärtsångare 1, 
lövsångare 8 och grå flugsnappare 1. 
Totalt denna månad 689 och hittills i år 6055 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stefan och hans dotter Antonia var ute med två elektriker under tiden 
08:30-13:00. Nidingens Vänner Inger Lidén och Tomas Haraldsson 
paddlade iland vid 12-tiden. En privatbåt med 6 personer och vidare 
Potatis-Gunnar besökte ön under dagen. Till sist hade vi även besök 
av en kajakpaddlare. Med fågelstationens 5 personer var vi alltså 
totalt 19 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
De två elektriker som var iland på Nidingen gjorde en del 
installationsjobb i stora redskapsskjulet och hann bl.a. sätta upp ny 
lysrörsarmatur i vårt nygamla ringmärkningslabb.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 9 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 
      Roskarl 3 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 4 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 3 1K Rast 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 11 ex Stationär (Sent på eftermiddagen stod 4 ex på 

Ostudden och 7 ex på Klockfotsrevet.) 
      Gråhäger 1 ex str SV (Den passerade på lite höjd 12:48.) 
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      Brun kärrhök 3 1K Str (1 ex mot SV 11:45, 1 ex mot O 13:08 och 
1 ex mot SV 17:22.) 

      Sparvhök 5 ex Rast (Minst 5 sträckande/rastande, bl.a. 4 ex 
samtidigt mitt på dagen.) 

      Fiskgjuse 2 ex Str (1 ex mot SV 17:22 och 1 ex mot NO 19:30.) 
      Tornfalk 3 ex str SV (Vardera 1 ex 11:43, 12:48 och 18:30.) 
      Stenfalk 1 honfärgad Rast (Den stöttes vid Kruthuset 06:47 och 

sträckte direkt mot SV.) 
      Strandskata 1 ex Rast (Den kom flygande och landade på 

Västudden vid 12-tiden.) 
      Större strandpipare 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 9 ringmärktes.) 
      Ljungpipare 1 ad Förbifl. 
      Kustpipare 1 ad hona Rast (De rastade någon timma på 

Västudden mitt på dagen.) 
      Kustsnäppa 3 1K Rast 
      Småsnäppa 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 30 1K Rast (Ca 30 ex varav 7 årsungar 

ringmärktes.) 
      Brushane 1 1K hane Rast 
      Myrspov 2 ad hane Rast 
      Småspov 1 ex Rast 
      Storspov 5 ex Rast (Minst 5 ex, 2-3 ex hördes förbisträckande, på 

kvällen rastade 3 ex på Västudden.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Str (Den hördes förbisträckande sent på 

eftermiddagen.) 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena 2 ex Rast 
      Roskarl 15 1K Rast (Ca 15 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Skrattmås 16 ex Rast (De deltog aktivt tillsammans med silltrutar 

i fångst av flygmyror som svärmade på ön för tredje dagen i rad.) 
      Skrattmås 48 ex str SV (37 + 11) 
      Fiskmås 2 ex Stationär (1 ad + 1 juv deltog aktivt tillsammans 

med silltrutar i fångst av flygmyror som svärmade på ön för tredje 
dagen i rad.) 

      Silltrut - ex Stationär (Ett 50-tal ex deltog akivt i jakt på 
flygmyror för tredje dagen i rad.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 3 ex Stationär (2 ad under eftermiddagen /kvällen i 

bo 1 resp. 2. En årsunge med ringen 6204527 kom under 
eftermiddagen och satte sig på bo 15/16 resp. 13/14.) 

      Ladusvala 5 ex Rast (5-10 ex sträckande/rastande.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 10 ex Rast (Minst 10 ex sträckande/rastande vara 2 

årsungar ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En 1K hane ringmärktes.) 
      Gulärla 50 ex Rast (Minst 50 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt 4 ex Rast (3 adulta (1 hona och 2 hanar) + 1 1K hane 

ringmärktes.) 
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      Stenskvätta 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 1K Rast (Ringmärktes) 
      Svarthätta 1 hona Märkt (Den satt emellanåt och smackade i 

slånbuskaget närmast N om fågelstationen.) 
      Lövsångare 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 8 (6 adulta + 2 1K) 

ringmärktes) 
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FREDAG 23 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Maria Dillström, Martin Oomen, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 23 augusti 2013 
 
VÄDER 
Natten och morgonen helt molnfri. Först på eftermiddagen låg en 
molnbank i väster, men solskenet flödade ändå hela dagen över 
Nidingen. God sikt. 
02:00: NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,3C,vattenstånd -4 cm  
05:00: O 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,6C, vattenstånd -8 cm 
08:00: OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,2C, vattenstånd -6 cm 
11:00: OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,9C, vattenstånd -4 cm  
14:00: S 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,3C, vattenstånd -7 cm 
17:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,5C, vattenstånd -10 cm 
20:00: N 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,4C, vattenstånd -9 cm 
23:00: S 3 m/s, byvind 3 m/s, +18,0C, vattenstånd -6 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:57 och ner 20:31. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 30 nät 05:30-12:30.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
KRICKA 2 ex rastade under morgonen i Kausan och 9 ex lyfte 
utanför Nordstranden och drog västerut. 
BRUN KÄRRHÖK 1 adult hane sträckte mot SV över Västudden 
05:48. Därefter passerade endast årsungar mot S-SV enligt följande: 9 
ex 07:06, 1 ex 07:21, 1 ex 07:38, 1 ex 08:42 och 1 ex 08:51. Alltså 
totalt 14 sträckande ex, vilket utgör nytt dagsrekord för Nidingen. 
SPARVHÖK Svårräknade, men 10-15 ex torde ha varit 
sträckande/rastande på Nidingen under dagen. Vid åtminstone 5 
tillfällen flög hökarna in i våra fångstnät, men tyvärr slet sig samtliga. 
FISKGJUSE 1 ex sträckte mot SV över fyrområdet 11:30. 
TORNFALK Totalt 5 ex sträckande mot SV varav 1 ex 06:22, 1 ex 
08:54, 1 ex 09:57 och 2 ex 11:38. De två sistnämnda ryttlade en stund 
över ön innan de fortsatte ut över havet. 
STENFALK Minst 3 ex rastade eller passerade mot SV under 
förmiddagen. Den första sågs 06:05 och satte sig en stund på 
Västudden, därefter 1 ex i vild jakt efter en småfågel i fyrområdet 
07:47 och till sist flög 1 ex i nät 11, som vi fick ringmärkt. Den 



fångade var en 1K hona och även övriga var troligen årsungar.  
MYRSPOV 13 ex i en flock passerade V om ön 08:20. Därefter 
sträckte ytterligare 1 ex mot S.  
TRETÅIG MÅS 2 ad lämnade bo 1 resp. 2 vid 06-tiden efter 
övernattning i fönsternischen på östra gamla fyren. Därefter inga mer 
observationer under dagen. 
TUMLARE Då vinden mojnade mot kvällen blev det s.k. tumlarväder 
och mycket riktigt kunde 10-15 ex ses tumla runt mellan Nidingen 
och Onsalalandet. 
 
RINGMÄRKNING 
30 ex av 5 arter.  
Stenfalk 1, större strandpipare 2, kärrsnäppa 1, rödstjärt 3 och 
lövsångare 23. 
Totalt denna månad 719 och hittills i år 6085 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stefan, hans dotter Antonia och en kompis till sistnämnda kom ut 
med två elektriker vid 08-tiden och de åkte iland sent på 
eftermiddagen. Dessutom 5 privatbåtar med sammanlagt 16 personer. 
Med fågelstationens 5 personer var vi alltså totalt 26 besökare på ön 
idag.  
 
ÖVRIGT 
De två elektrikerna fortsatte och slutförde aktuella elinstallationer i 
det stora redskapsskjulet inkl. i vårt nygamla ringmärkningslabb. Då 
även vårt provisoriska labbutrymme fick elanslutning har vi en 
taklampa där. Eftersom det tydligen är ovisst när (och kanske t.o.m. 
om) de litauiska byggnadsarbetarna kommer att fortsätta med 
renoveringen av det stora redskapsskjulet i höst, så kanske det blir 
bäst om vi så snart som möjligt tar tag i och slutför det som återstår 
att göra i vårt nygamla labb. Det som bl.a. behövs är att lägga in en ny 
linoleummatta, sätta upp lister och göra ett hål i väggen för utsläpp av 
de färdigmärkta fåglarna.  
Vid tubspaning norrut över havet hittade Martin en död val som flöt 
ganska högt i vattenytan. Eftersom Stefan Pettersson kom lägligt med 
sin ribb-båt precis då, så körde vi ut och kunde konstatera att det var 
en död tumlare. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Stenfalk 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
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      Lövsångare 23 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 19 ex str SV (En flock på 19 ex passerade längs 
Nordstrandentidigt på morgonen.) 

      Gravand 2 ex str S 
      Kricka 11 ex Rast (2 ex rastade under morgonen i Kausan och 9 

ex lyfte utanför Nordstranden och drog västerut.) 
      Gräsand 12 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Gråhäger 4 ex str SV (3 + 1, sträckande under morgonen NV om 

Nidingen) 
      Brun kärrhök 14 ex Str (1 adult hane sträckte mot SV över 

Västudden 05:48. Därefter passerade endast årsungar mot S-SV 
enligt följande: 9 ex 07:06, 1 ex 07:21, 1 ex 07:38, 1 ex 08:42 och 
1 ex 08:51. Alltså totalt 14 sträckande ex, vilket utgör nytt 
dagsrekord för Nidingen.) 

      Sparvhök 10 ex Rast (Svårräknade, men 10-15 ex torde ha varit 
sträckande/rastande på Nidingen under dagen. Vid åtminstone 5 
tillfällen flög hökarna in i våra fångstnät, men tyvärr slet sig 
samtliga.) 

      Fiskgjuse 1 ex str SV (1 ex sträckte mot SV över fyrområdet 
11:30.) 

      Tornfalk 5 ex str SV (Totalt 5 ex sträckande mot SV varav 1 ex 
06:22, 1 ex 08:54, 1 ex 09:57 och 2 ex 11:38. De två sistnämnda 
ryttlade en stund över ön innan de fortsatte ut över havet.) 

      Stenfalk 3 ex Rast (De rastade/sträckte mot SV under morgonen. 
Den första sågs 06:05 på Västudden, därefter 1 ex jagande efter 
en småfågel i fyrområdet 07:47 och till sist ringmärktes 1 ex som 
fångades i nät 11. Den ringmärkta var en 1K hona och även 
övriga var troligen 1K.) 

      Strandskata 1 ad Rast 
      Större strandpipare 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Ljungpipare 4 ex Rast (1 årsunge rastade och 3 ex 

förbisträckande.) 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. (Den hördes mitt på dagen.) 
      Kärrsnäppa 20 1K Rast (Ca 20 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Brushane 2 1K hane Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex str S (Den passerade över ön på 

förmiddagen.) 
      Myrspov 14 ex str S (13 ex i en flock passerade V om ön 08:20. 

Därefter sträckte ytterligare 1 ex mot S.) 
      Storspov 15 ex Rast (9 ex rastade i 4 minuter på Västudden innan 

de fortsatte mot SV 05:40, dock vände 3 ex och försvann österut. 1 
ex flög ett varv ett varv runt fyrområdet 18:25 innan den drog 
vidare. På kvällen lyfte 5 ex från Kausan och sträckte mot SV.) 

      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den stod på en sten vid Ostudden under 
kvällen.) 

      Svartsnäppa 1 ex Str (Den hördes förbisträckande S om ön under 
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eftermiddagen.) 
      Rödbena 1 ex Rast (Den hördes under morgonen.) 
      Roskarl 10 1K Rast (Minst 10 ex.) 
      Skrattmås 100 ex str SV (Ca 100 ex .) 
      Fiskmås 5 ex Stationär (Minst 5 ex, både ad och juv.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2 ad Stationär (De lämnade bo 1 resp. 2 vid 06-tiden 

efter övernattning i fönsternischen på östra gamla fyren.) 
      Fisktärna 1 1K Förbifl. 
      Tobisgrissla 1 1K Förbifl. (Den flög söderut utanför Västudden.) 
      Sånglärka 1 ex Rast (Den flög omkring och lockade i området 

mellan fyrområdet och Kruthuset vid 13:45-tiden.) 
      Backsvala 1 ex Förbifl. (Den flög omkring i fyrområdet en liten 

stund på eftermiddagen.) 
      Ladusvala 30 ex str SV (Ca 30 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 5 ex Str (5-10 ex hördes översträckande.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 100 ex str S (Ca 100 ex rastande/sträckande.) 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt 3 1K Rast (2 hanar + 1 hona, samtliga ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast (Den hördes i slånbuskaget N om 

fågelstationen.) 
      Lövsångare 30 ex Rast (Minst 30 ex varav 23 (4 ad + 19 1K) 

ringmärktes.) 
      Grönfink 1 ex Rast (Den flög omkring på västra delen av ön 

under några minuter på morgonen.) 
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LÖRDAG 24 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Maria Dillström, Martin Oomen, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 24 augusti 2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet under efternatten och i gryningen, därefter mer 
mulet men från middagstid och fram till kvällen åter en hel del 
solsken och temperaturen steg rejält. God sikt. 
02:00: ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,8C,vattenstånd -8 cm  
05:00: SSO 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,0C, vattenstånd -11 cm 
08:00: OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +16,2C, vattenstånd -10 cm 
11:00: SO 5 m/s, byvind 9 m/s, +17,7C, vattenstånd -7 cm  
14:00: OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +20,3C, vattenstånd -8 cm 
17:00: OSO 3 m/s, byvind 7 m/s, +20,3C, vattenstånd -10 cm 
20:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,0C, vattenstånd -10 cm 
23:00: ONO 7 m/s, byvind 8 m/s, +17,3C, vattenstånd -6 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:59 och ner 20:29. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 05:30-12:45.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
Avläsning av färgringmärkta årsungar av silltrut. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 21 ex mot S och 3 ex mot N. 
SVÄRTA 8 ex sträckte mot SV 06:07. 
BRUN KÄRRHÖK Den första passerade långt ut i V vid 07:30-tiden 
och den andra rastade på Ostudden under kvällen. 
TORNFALK Den ryttlade över Västudden vid 07-tiden en stund. 
STENFALK Den kom jagande efter en tätting över fyrområdet vid 
09:30-tiden. Jakten fortsatte över havet i nordvästlig riktning. Vi såg 
ej om jakten lyckades, men efter flera minuter sträckte den vidare 
över havet. 
PILGRIMSFALK 1 årsunge gjorde ett misslyckat utfall mot en pipare 
långt ute till havs i NV, därefter fortsatte den sträcka mot SV. 
SKÄRSNÄPPA Martin råkade lite oväntat stöta 1 ex ute på 
Klockfotsrevet under en promenad dit ut. Den flög in till Västudden, 
där den landade.  
TRETÅIG MÅS En ringmärkt årsunge visade sig åter efter att ej ha 
setts under gårdagen, men den satt ej på de gamla fyrarna utan satt på 



en sten i Kausan och sågs även flygande längs Playan.  
 
RINGMÄRKNING 
21 ex av 6 arter.  
Trädpiplärka 2, skärpiplärka 1, rödstjärt 5, stenskvätta 1, lövsångare 
11 och svartvit flugsnappare 1. 
Totalt denna månad 740 och hittills i år 6106 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Stefan kom med en grupp på 9 personer som stannar tills imorgon och 
därutöver körde han ett par vändor för att få ut en grupp på 24 
engelsmän under dagen. Dessutom minst 16 privatbåtar med 49 
personer. Vidare kom en privatbåt med 2 personer som skall 
övernatta i Nidingens vänners rum. Med fågelstationens 5 personer 
var vi alltså totalt 90 besökare på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
En fin sommardag med mycket båtturister, troligen bland de största 
besöksdagarna i år.  
Den här veckan har man kunnat glädja sig åt en ovanlig växt som inte 
setts på Nidingen på många år. En stor och en liten planta av 
sandmålla (Atriplex laciniata) växer på tångvallen innanför de gamla 
cementpelarna strax N om Stora bryggans landfäste. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

Pilgrimsfalk 1 1K str SV  (Den gjorde ett misslyckat utfall mot en 
pipare långt ute till havs i NV, därefter fortsatte den sträcka mot SV 
06:44.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 5 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 11 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ad Rast (De kom norrifrån 08:18 och rastade en stund 
vid Västudden.) 

      Kanadagås 4 ex Str NO (De passerade under tidig morgonen) 
      Gravand 1 1K Stationär (Den låg en stund strax utanför Lilla 

bryggan vid 10-tiden.) 
      Kricka 27 ex str S (3 + 19 + 5) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Sjöorre 24 ex Str (21 ex mot S och 3 ex mot N.) 
      Svärta 8 ex str SV (De passerade NV om ön 06:07.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär 
      Brun kärrhök 2 1K (Den första passerade långt ut i V vid 07:30-

tiden och den andra rastade på Ostudden under kvällen.) 
      Sparvhök 6 ex Rast (Rastande/sträckande.) 
      Tornfalk 1 honfärgad str SV (Den ryttlade över Västudden vid 07-

tiden en stund.) 
      Stenfalk 1 honfärgad str SV (Den kom jagande efter en tätting 

över fyrområdet vid 09:30-tiden. Jakten fortsatte över havet i 
nordvästlig riktning. Vi såg ej om jakten lyckades, men efter flera 
minuter sträckte den vidare över havet.) 

      Strandskata 1 ex Rast (Den hördes under eftermiddagen.) 
      Större strandpipare 10 ex Rast (5-10 ex.) 
      Ljungpipare 1 ex Rast (Den hördes några gånger.) 
      Kustpipare 2 ex str S (De passerade V om ön under morgonen.) 
      Skärsnäppa 1 ex Rast (Martin råkade stöta den ute på 

Klockfotsrevet under en promenad dit ut. Den flög in till 
Västudden, där den landade. Ovisst om färgringmärkt eller inte.) 

      Kärrsnäppa 25 ex Rast (En adult fågel, i övrigt bara årsungar.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den flög från Västudden och landade på 

Klockfotsrevet under eftermiddagen.) 
      Storspov 6 ex str SV (En flock, passerade S om ön 18:42.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Roskarl 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
      Skrattmås 22 ex str SV 
      Fiskmås 5 ex Stationär (Ca 5 ex varav flest 1K-fåglar.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2 ex Stationär (En ringmärkt årsunge visade sig åter 

efter att ej ha setts under gårdagen, men den satt ej på de gamla 
fyrarna utan satt på en sten i Kausan och sågs även flygande längs 
Playan.) 

      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla 1 1K Stationär (Den låg på vattnet NV om Västudden 

vid 09-tiden.) 
      Tornseglare 1 ex Str 
      Ladusvala 15 ex str SV (Ca 15 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 10 ex Str (Sträckande/rastande. Ca 10 ex varav 2 

årsungar ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En 1K hane med vinglängd på 95 

mm.) 
      Gulärla 25 ex Rast (Ca 25 ex sträckande/rastande.) 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 5 ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast (1 ex ringmärktes.) 
      Lövsångare 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 11 (4 ad + 7 1K) 
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ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Den satt i Grindoxeln vid 09:30-

tiden.) 
      Svartvit flugsnappare 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär (Den satt en stund på Ostudden.) 
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SÖNDAG 25 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Eriksson, Hasse Österman, Malin 
Karlsson, Maria Dillström, Martin Oomen, Per Österman, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 25 augusti 2013 
 
VÄDER 
Helt molnfritt från efternatten och ännu vid middagstid. Mycket god 
sikt. 
02:00: ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,0C,vattenstånd -5 cm  
05:00: ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,6C, vattenstånd -8 cm 
08:00: O 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,8C, vattenstånd -9 cm 
11:00: ONO 5 m/s, byvind 7 m/s, +19,0C, vattenstånd -8 cm  
12:00: SO 4 m/s, byvind 7 m/s, +18,3C, vattenstånd -7 cm 
18:00: OSO 3 m/s, byvind 6 m/s, +20,3C, vattenstånd -10 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:02 och ner 20:26. 
 
PERSONAL 
Marianne Oomen, Martin Oomen, Maria Dillström och de två 
sistnämndas barn Amanda Dillström (0,5 år) samt Uno Unger 
avlöstes vid 12-tiden av Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Per och 
Hasse Österman, Tommy Järås skötte bytet av personal med vår båt. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 05:30-10:45.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
Klicka på länken längst ner i högra hörnet. 
 
RINGMÄRKNING 
21 ex av 9 arter.  
Lövsångare 7, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 1, Hussvala 7, 
Skärpiplärka 1, Sädesärla 1, Trädgårdssångare 1, Kärrsnäppa och 
större hackspett 1. 
Totalt denna månad 761 och hittills i år 6127 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Totalt har det varit 39 besökare på ön med stationspersonalen 
inräknad.  
 
ÖVRIGT 



En skön dag att få komma ut till Nidingen igen. Sju hussvalor 
ringmärktes i tre olika bon runt stationsbyggnaden. Natten ser ut att 
bli relativt lugn vindmässigt och kommer nog ägnas åt att försöka 
fånga lite mer nattaktiva fåglar.  
 
VID DATORN 
Uno Unger och Andreas Eriksson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Större hackspett 1 1K Ringm 
      Hussvala 7 pull Ringm (Ungar som märktes i 3 olika bon.) 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 1 1K Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 9 ex Stationär 
      Brun kärrhök 2 1K str SV 
      Sparvhök 25 ex str SV 
      Tornfalk 1 ex str SV 
      Stenfalk 1 honfärgad Rast (Den lyfte från Hamnudden 05:51 och 

drog direkt mot SV, troligen med byte.) 
      Strandskata 4 ex Förbifl. 
      Större strandpipare 3 ex Rast 
      Ljungpipare 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast (1 årsunge ringmärktes.) 
      Drillsnäppa 4 ex Rast 
      Roskarl 5 ex Rast 
      Skrattmås 4 ex str SV (3 + 1.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Förbifl. 
      Större hackspett 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ladusvala 18 ex str SV 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 3 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 13 ex Str 
      Sädesärla - ex Rast 
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      Rödstjärt 2 ex Rast (Varav en ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 1 1K Rast (Ringmärktes) 
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MÅNDAG 26 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Eriksson, Hasse Österman, Malin 
Karlsson, Per Österman 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 26 augusti 2013 
 
VÄDER 
Helt molnfritt. Mycket god sikt. 
00:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,8C,vattenstånd -5 cm  
06:00: OSO 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,2C, vattenstånd -8 cm 
12:00: O 1 m/s, byvind 3 m/s, +18,8C, vattenstånd -10 cm 
18:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,6C, vattenstånd -13 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:04 och ner 20:23. 
 
PERSONAL 
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Per och Hasse Österman. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 05:30-12:00.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
Klicka på länken längst ner i högra hörnet. 
 
RINGMÄRKNING 
44 ex av 7 arter.  
Lövsångare 37, grå flugsnappare 2, Rödstjärt 1, Skärpiplärka 1, 
Sädesärla 1, Stenskvätta 1 och ljungpipare 1. Totalt denna månad 805 
och hittills i år 6171 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Totalt har det varit 16 besökare på ön med stationspersonalen 
inräknad.  
 
ÖVRIGT 
De två första rundorna gav lite lövsångare idag, annars har dagen 
varit lugn och vi har haft mycket tid till att njuta av vädret. Årets 
första rödstrupig piplärka hördes då den drog några var över ön innan 
den sträckte vidare mot nya äventyr. Fångsten av nattaktiva fåglar gav 
resultatet 0, men ett nytt försök görs under kommande natt.  
 
VID DATORN 



Andreas Eriksson 
 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ljungpipare 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 37 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storlom 2 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Stationär 
      Brun kärrhök 1 1K str SV 
      Pilgrimsfalk 1 2K+ str SV 
      Större strandpipare 6 ex Rast (på playan.) 
      Ljungpipare 1 1K Rast (Ringmärktes) 
      Ljungpipare 10 ex str SV 
      Kärrsnäppa 3 ex Rast 
      Storspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex str SV (3 + 1.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär 
      Ladusvala - ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex Str 
      Rödstrupig piplärka 1 ex Str (Ny art för Nidingen i år.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 15 ex Str 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Grå flugsnappare - ex Rast 
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TISDAG 27 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Eriksson, Hasse Österman, Malin 
Karlsson, Per Österman 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 27 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mesta dels klart. 
00:00: NNO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,4C,vattenstånd -10 cm  
06:00: OSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,1C, vattenstånd -7 cm 
12:00: SO 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,5C, vattenstånd -8 cm 
18:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,2C, vattenstånd -7 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:06 och ner 20:21. 
 
PERSONAL 
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Per och Hasse Österman. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 28 nät 05:30-13:00.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
Klicka på länken längst ner i högra hörnet. 
 
RINGMÄRKNING 
79 ex av 3 arter.  
Lövsångare 75, Skärpiplärka 3, Större strandpipare. 
Totalt denna månad 884 och hittills i år 6250 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
15 personer från Kungsbacka kommun var ute på besök över dagen 
och ägnade sig åt att mäta och fotografera ön för att kunna skapa en 
3-d karta över ön. Annars har det varit folk som varit här och njutit av 
ön, ett gäng stannar dessutom kvar hos Stefan tills imorgon. Totalt 
har det varit 39 besökare på ön med stationspersonalen inräknad.  
 
ÖVRIGT 
Dagens ringmärkningssiffra får anses som helt okej, dock blev 
artfördelningen väldigt skral, vi njuter dock av vädret och hoppas på 
att det senare i veckan skall bli lite fler arter som börjar röra sig 
söderut. Gänget från Kungsbacka kommun ägnade sig åt att mäta ön 
och dess byggnader för att kunna skapa en 3-d karta över ön.  



 
VID DATORN 
Andreas Eriksson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Stationär 
      Stenfalk 1 ex str SV 
      Större strandpipare 4 ex Rast 
      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Sandlöpare 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 8 ex Rast 
      Storspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex str SV 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär 
      Ladusvala - ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex Str 
      Rödstrupig piplärka 1 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Gulärla - ex Str 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt 1 ex Rast 
      Stenskvätta - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Lövsångare 75 ex Ringm 
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ONSDAG 28 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Eriksson, Hasse Österman, Malin 
Karlsson, Per Österman 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 28 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mesta dels klart. 
00:00: S 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,4C,vattenstånd -6 cm  
06:00: SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,3C, vattenstånd -0 cm 
12:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,5C, vattenstånd -4 cm 
18:00: VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,1C, vattenstånd -2 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:08 och ner 20:23. 
 
PERSONAL 
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Per och Hasse Österman. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 28 nät 05:30-11:30.  
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
 
OBSERVATIONER 
Skräntärna 1 ex förbiflygande var ny art för Nidingen i år. 
För fler observationer klicka på länken längst ner i högra hörnet. 
 
RINGMÄRKNING 
32 ex av 7 arter.  
Lövsångare 22, Rödstjärt 5, Skärpiplärka 1, hussvala 1, buskskvätta 1, 
stenskvätta 1 och trädpiplärka 1 
Totalt denna månad 916 och hittills i år 6282 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Totalt har det varit 23 besökare på ön med stationspersonalen 
inräknad.  
 
ÖVRIGT 
En lugn dag på ön, knappt några fåglar i näten eller över havet. 
 
VID DATORN 
Andreas Eriksson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 



      Bläsand 2 ex Rast 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 9 ex str SV 
      Svärta 1 ex Str N 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 9 ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. 
      Strandskata 1 ex Rast 
      Större strandpipare 6 ex Rast 
      Ljungpipare 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 6 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Skrattmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär 
      Skräntärna 1 ex Förbifl. (Ny art för Nidingen i år.) 
      Ladusvala - ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka - ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla - ex Str 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Buskskvätta 2 ex Rast (Varav en ringmärktes) 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 5 ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Lövsångare 22 ex Ringm 
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TORSDAG 29 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Eriksson, Hasse Österman, Malin 
Karlsson, Per Österman 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 29 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mesta dels mulet. 
00:00: V 7 m/s, byvind 10 m/s, +16,3C,vattenstånd -3 cm  
06:00: VSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,5C, vattenstånd +6 cm 
12:00: VSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,2C, vattenstånd +3 cm 
18:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +18,2C, vattenstånd +7 cm 
Ingen nederbörd under dygnet.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:10 och ner 20:15. 
 
PERSONAL 
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Per och Hasse Österman. 
 
VERKSAMHET 
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
Burfångst på Playan med 6 burar 12:00-21:30 
 
OBSERVATIONER 
Vitnäbbad islom 1 ex, 3k+ i nästan full sommardräkt kom sträckandes 
längst norra stranden vid 06.50-tiden, den genade sedan över nordväst 
udden i höjd med nya fyren och fortsatte stadigt mot söder. Annars 
har det sträckt lite vadare, men i ganska få antal.  
För fler observationer klicka på länken längst ner i högra hörnet. 
 
RINGMÄRKNING 
7 ex av 5 arter.  
Lövsångare 1, Skärpiplärka 1, stenskvätta 2, trädpiplärka 2 och 
gulärla 1. 
Totalt denna månad 923 och hittills i år 6289 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Enbart fågelstationens 4 tappra arbetare. 
 
ÖVRIGT 
Dagens höjdpunkt var den vitnäbbade islommen som visade upp sig 
fint. Dagens bottennapp var att brandlarmet fick för sig att beröva 
våra öron hörseln vid kl 01.30 i natt. Detta var andra gången på tre 
dagar som larmet tillsynes utan anledning startade, förra gången var 



det bara undertecknade som stördes då han vilade middag. Bortsett 
från att larmet krånglade har även elen till ringmärkningslabbet och 
Stefans del av huset varit ur funktion under dagen, detta ledde till att 
brandlarmet stod och pep. Efter telefonsamtal till Uno fick vi veta att 
det troligtvis var säkringen vid elskåpet på nya fyren som var 
anledningen, efter att ha återställt denna fungerar nu elen som den ska 
och brandlarmet är återställd igen, så nu hoppas vi slippa vakna upp 
abrupt i natt igen! Hasse gjorde en service av alla dörr och låsvred på 
stationen så nu är de i toppskikt igen!  
 
VID DATORN 
Andreas Eriksson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 31 ex str SV 
      Svärta 5 ex str SV 
      Vitnäbbad islom 1 3K+ str SV (Kom längst nordstranden och 

genade över nordvästudden på sin resa söderut. Fågeln var nästan 
helt i sommardräkt bortsett från en diffus ansiktsteckning.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 14 ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 2K+ hona str SV 
      Strandskata 3 ex str SV 
      Större strandpipare 6 ex Rast 
      Ljungpipare 3 ex Rast 
      Ljungpipare 15 ex str SV 
      Kustsnäppa 28 ex str SV 
      Sandlöpare 1 ex Rast 
      Småsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 35 ex Rast 
      Myrspov 1 ex str SV 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 3 ex Rast 
      Rödbena 3 ex str SV 
      Roskarl 5 ex Rast 
      Roskarl 3 ex str SV 
      Fiskmås 1 ex str SV 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär 
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      Sillgrissla 1 ex str SV 
      Tobisgrissla 1 ex Stationär 
      Ladusvala - ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka - ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla - ex Str 
      Sädesärla - ex Rast 
      Buskskvätta 2 ex Rast 
      Stenskvätta - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
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FREDAG 30 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Eriksson, Hasse Österman, Malin 
Karlsson, Per Österman 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 30 augusti 2013 
 
VÄDER 
Mesta dels mulet. 
00:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +18,6C,vattenstånd -2 cm  
06:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,7C, vattenstånd +8 cm 
12:00: VSV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,7C, vattenstånd +4 cm 
18:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,4C, vattenstånd +10 cm 
Lite skurar till och från. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:12 och ner 20:13. 
 
PERSONAL 
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Per och Hasse Österman. 
 
VERKSAMHET 
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-21:30. 
Burfångst på Playan med 6 burar 05:30-21:30 
Nätfångst med 30 nät 05:30-12:00 
 
OBSERVATIONER 
Klicka på länken längst ner i högra hörnet. 
 
RINGMÄRKNING 
51 ex av 13 arter.  
Lövsångare 12, Grå flugsnappare 2, rödstjärt 13, svartvit flugsnappare 
1, Härmsångare 1, Skärpiplärka 7, Buskskvätta 1, Sädesärla 1, 
Trädgårdssångare 1, stenskvätta 1, Törnskata 1, Kärrsnäppa 7, Större 
strandpipare 3. 
Totalt denna månad 974 och hittills i år 6340 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Enbart fågelstationens 4 tappra arbetare. 
 
ÖVRIGT 
En lugn dag. Hasse fortsatte servicen av dörrarna på ön så nu är även 
turisttoan och tvättstugans dörrar i toppskikt. Hasse påpekade också 
att de bör sättas upp en dörrstopp så att dörrkarmen och gångjärnen 
vid tvättstugan inte blir mer förstörda än de redan är.  
 



VID DATORN 
Andreas Eriksson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 8 ex Stationär 
      Större strandpipare 5 ex Rast 
      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Ljungpipare 1 ex Rast 
      Kustpipare 2 ex str SV 
      Kustsnäppa 9 ex str SV 
      Sandlöpare 3 ex Rast 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast 
      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 4 ex Rast 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Stationär 
      Sånglärka 1 1K Rast 
      Ladusvala - ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka - ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Gulärla - ex Str 
      Sädesärla - ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 13 ex Ringm 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Buskskvätta - ex Rast 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Stenskvätta - ex Rast 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare - ex Rast 
      Lövsångare 12 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 
      Grå flugsnappare - ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Rast (Rigmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Törnskata 1 1K Rast (Ringmärktes) 
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LÖRDAG 31 Augusti 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andreas Eriksson, Hasse Österman, Malin 
Karlsson, Per Österman, Per Arne Lindgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 31 augusti 2013 
 
VÄDER 
Från gryningen växlande molnighet men senare på förmiddagen mer 
mulet. Enstaka regnskurar från morgonen fram till 13-tiden, då det 
klarnade upp västerifrån. Resten av dagen till stor del molnfri med en 
hel del solsken. Måttlig sikt i samband med regn, i övrigt god sikt. 
02:00: VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,5C,vattenstånd +3 cm  
05:00: VSV 4 m/s, byvind 7 m/s, +16,7C, vattenstånd +8 cm 
08:00: VSV 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,2C, vattenstånd +12 cm 
11:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,9C, vattenstånd +11 cm 
14:00: V 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,8C, vattenstånd +11 cm 
17:00: VNV 11 m/s, byvind 14 m/s, +17,9C, vattenstånd +17 cm 
20:00: VNV 14 m/s, byvind 17 m/s, +16,4C, vattenstånd +22 cm 
23:00: VNV 15 m/s, byvind 19 m/s, +16,2C, vattenstånd +24 cm 
Nederbörd 0,3 mm. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:14 och ner 20:10. 
 
PERSONAL 
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Per och Hasse Österman avlöstes 
vid 11-tiden av Per-Arne Lindgren och Uno Unger. Lasse Hellberg 
skötte transporten av ny och gammal personal med vår båt och med 
sig hade han en gäst under båtfärden från och till Skallahamn.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 13 nät 12:15-20:15. 
Burfångst i Kausan med 35 burar 05:30-15:30 och 31 burar 15:30-
19:30. 
Burfångst på Playan med 6 burar 05:30-12:30, 7 burar 12:30-15:30 
och 11 burar 15:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 1 2K mot S under morgonen. 
STENFALK 1 ex rastande på ön under förmiddagen. 
LJUNGPIPARE 4 ex rastade på Playan under eftermiddagen. 
KUSTSNÄPPA 6 årsungar födosökte i tångvallen på SO-udden under 
eftermiddagen. 
ROSKARL 3 årsungar födosökte i tångvallen på SO-udden under 
eftermiddagen.  
FORSÄRLA 1 ex sträckande mot SV under morgonen. 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
25 ex av 9 arter.  
Ejder 1, kärrsnäppa 4, rödbena 1, skärpiplärka 5, sädesärla 4, rödstjärt 
3, törnsångare 1, lövsångare 5 och grå flugsnappare 1. 
Totalt denna månad 999 och hittills i år 6365 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av tursittoaletten (0,5 tim).  
 
BESÖKARE 
Förutom ett kort besök av Stefan med ribbåten på förmiddagen enbart 
personer knutna till fågelstationen (se ovan), alltså totalt 9 personer. 
 
ÖVRIGT 
Det är inte ofta nu för tiden som nya kärlväxter hittas på Nidingen, 
men idag gjorde undertecknad en intressant upptäckt på tångvallen 
längst in i Kausan, där ett blommande exemplar av rosendunört 
(Epilobium hirsutum) hade rotat sig bland kustbaldersbrå och 
strandmålla.  
På grund av det mulna vädret med regnstänk under förmiddagen och 
den ökande vinden därefter blev en rovfjäril i trädgårdsfållan den 
enda dagfjärilen som noterades under dagen. 
Trots visst kämpande med både nät och burar ända till kvällen 
missade vi ändå att få över 1000 märkta fåglar under augusti månad, 
men det var nära som synes ovan under rubriken Ringmärkning. Men 
hade det inte varit för den hårda blåsten och högvattnet så hade vi 
säkert kommit upp i fyrsiffrigt. 
 
VID DATORN 
Andreas Eriksson och Uno Unger. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 4 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla 4 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (1 årsunge ringmärktes.) 
      Havssula 1 2K str S (Den sträckte mot S under morgonen.) 
      Storskarv 20 ex Stationär (Minst 20 ex, på Ostudden och på 

Lillelandsfyren.) 
      Toppskarv 7 ex Stationär (De stod på Ostudden under 
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eftermiddagen.) 
      Stenfalk 1 ex Rast (Den rastande på ön under förmiddagen.) 
      Större strandpipare 5 ex Rast 
      Ljungpipare 4 ex Rast (De rastade på Playan under 

eftermiddagen.) 
      Kustsnäppa 6 1K Rast (De födosökte i tångvallen på SO-udden 

under eftermiddagen.) 
      Kärrsnäppa 30 1K Rast (Ca 30 ex varav 4 årsungar 

ringmärktes.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 9 ex Rast (En årsunge med mått för rasen robusta 

ringmärktes.) 
      Roskarl 3 1K Rast (De födosökte i tångvallen på SO-udden under 

eftermiddagen.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 40 ex Rast 
      Forsärla 1 ex str SV (Den sträckte mot SV under morgonen.) 
      Sädesärla - ex Rast (4 årsungar ringmärktes) 
      Rödstjärt 3 1K Rast (2 hanar och 1 hona ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Törnsångare 1 2K+ Rast (Troligen en hona, ringmärktes.) 
      Lövsångare 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 5 årungar ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnskata 1 1K Rast (Egen kontroll från igår.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
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SÖNDAG 1 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 1 september 
2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet från gryningen men solen visade sig inte mycket 
och i stället kom det ett par regnskurar under dagen. Relativt god sikt. 
02:00: VNV 15 m/s, byvind 18 m/s, +15,3C,vattenstånd +27 cm  
05:00: VNV 14 m/s, byvind 17 m/s, +14,9C, vattenstånd +30 cm 
08:00: VNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +14,7C, vattenstånd +30 cm 
11:00: VSV 10 m/s, byvind 15 m/s, +14,8C, vattenstånd +24 cm 
14:00: V 12 m/s, byvind 15 m/s, +16,2C, vattenstånd +18 cm 
17:00: VSV 11 m/s, byvind 16 m/s, +15,4C, vattenstånd +16 cm 
20:00: V 14 m/s, byvind 18 m/s, +15,1C, vattenstånd +17 cm 
23:00: V 13 m/s, byvind 18 m/s, +14,8C, vattenstånd +16 cm 
Ett par lätta regnskurar under dagen men ej i mätbar omfattning. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:16 och ner 20:07. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Burfångst på Playan med 11 burar 08:00-20:30 
Burfångst i Kausan med 31 burar 10:00-20:30. 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND 1 honfärgad rastade i Kausan och på Ostudden under 
morgonen. 
HAVSSULA Ca 10 ex, merparten subadulta (2K-4K) men även 1-2 
årsungar. Ingen helt adult. De sågs flygande både norrut och söderut 
V om ön, troligen kringflygande i området.  
TORNFALK 1 ex, troligen en årsunge, ryttlade över Nordstranden 
13:43 och drog därefter österut över ön. 
LJUNGPIPARE 4 ex rastade i Kausan under morgonen och 
åtminstone 1 årsunge var kvar på ön resten av dagen. 
KUSTSNÄPPA 2 årsungar rastade på SO-udden under dagen. 
BRUSHANE 1 årsunge, troligen hona, födosökte på Playans tångvall 
under kvällen. 
ROSKARL 8 ex varav 1 adult och resten årsungar höll till på 
Ostudden och SO-udden under dagen.  
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
22 ex av 3 arter.  
Större strandpipare 3, kärrsnäppa 15 och rödbena 4. 
Totalt denna månad 22 och hittills i år 6387 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Idag endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT 
Den hårda blåsten omöjliggjorde nätuppsättning i dag, så vi fick lita 
till enbart burfångst i Kausan och på Playan. Vinden hade dessutom 
troligen en alltför nordlig komponent under morgonen, så i 
havsfågelväg behagade endast en del havssulor visa upp sig. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 15 ex Ringm 
      Rödbena 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 1 honfärgad Rast (Den låg i Kausan tillsammans med 
några gräsänder under morgonen och sågs även vid SO-udden 
senare under förmiddagen.) 

      Kricka 2 honfärgad Rast (De höll till vid Ostudden under 
förmiddagen.) 

      Gräsand 6 ex Stationär (5 hanar i eklipsdräkt och 1 hona, låg i 
Kausan.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Havssula 10 ex Förbifl. (Ca 10 ex, merparten subadulta 2K-4K 

men även 1-2 årsungar. Ingen helt adult. De sågs flygande både 
norrut och söderut V om ön, troligen kringflygande i området.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär (Minst 4 ex på Ostudden.) 
      Tornfalk 1 ex Förbifl. (1 ex, troligen en årsunge, ryttlade över 

Nordstranden 13:43 och drog därefter österut över ön.) 
      Strandskata 1 ex Förbifl. (Den flög förbi Ostudden under 

förmiddagen och sågs även i Kausan på kvällen..) 
      Större strandpipare 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 årsungar och 1 

ad hona ringmärktes.) 
      Ljungpipare 4 ex Rast (4 ex rastade i Kausan under morgonen 

och åtminstone 1 årsunge var kvar på ön resten av dagen.) 
      Kustsnäppa 2 1K Rast (På Ostudden.) 
      Kärrsnäppa 40 ex Rast (40-50 ex varav 1 ad och resten årsungar. 

1 ad + 14 årsungar ringmärktes.) 
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      Brushane 1 1K Rast (Troligen en hona, födosökte på Playans 
tångvall under kvällen.) 

      Drillsnäppa 1 1K Rast 
      Rödbena 8 1K Rast (Minst 8 ex varav 4 årsungar ringmärktes.) 
      Roskarl 8 ex Rast (1 ad + 7 juv, höll mestadels till på östra delen 

av ön.) 
      Fiskmås 1 1K Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Stenskvätta 2 ex Rast (De höll till vid Lilla bryggan resp. 

Ostudden.) 
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MÅNDAG 2 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 2 september 
2013 
 
VÄDER 
Från gryningen var det helmulet med en del lättare regnbyar och 
ganska god sikt. Vid 11-tiden började det sakta klarna från NO och 
vid 13-tiden var det nästan helt molnfritt, vilket höll sig resten av 
dagen. Mycket god sikt under eftermiddag och kväll.  
02:00: V 13 m/s, byvind 19 m/s, +14,7C,vattenstånd +17 cm  
05:00: V 14 m/s, byvind 18 m/s, +14,6C, vattenstånd +21 cm 
08:00: VNV 14 m/s, byvind 18 m/s, +15,9C, vattenstånd +26 cm 
11:00: NNV 12 m/s, byvind 17 m/s, +16,3C, vattenstånd +27 cm 
14:00: NV 11 m/s, byvind 14 m/s, +16,8C, vattenstånd +23 cm 
17:00: NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,9C, vattenstånd +22 cm 
20:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,7C, vattenstånd +22 cm 
23:00: VNV 4 m/s, byvind 7 m/s, +16,2C, vattenstånd +20 cm 
Ett par lätta regnskurar under förmiddagen men ej i mätbar 
omfattning. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:18 och ner 20:05. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Burfångst på Playan med 11 burar 09:00-19:00. 
Burfångst i Kausan med 20 burar 12:00-19:00. 
Nätfångst med 13 nät 15:00-17:00. 
 
OBSERVATIONER 
KRICKA 4 honfärgade sågs både vid Västudden och vid SO-udden 
under dagen. 
STORMFÅGEL 1 ex sträckande mot N långt ut i väster 07:15. 
HAVSSULA Ca 20 ex, merparten subadulta (2K-5K) men även 1 helt 
adult. Ingen juvenil fågel idag. De sågs flygande både norrut och 
söderut V om ön under morgonen, troligen kringflygande i området. 
FISKGJUSE 1 ex sträckande mot SV rakt över fyrområdet 13:57.  
PILGRIMSFALK 1 ex passerade snabbt mot SV över Klockfotsrevet 
08:02 och 1 ex sträckte mot SV över Ostudden 11:03, dessa två fåglar 
kunde ej åldersbestämmas. Dessutom 1 årsunge som jagade vadare på 
Ostudden 11:20 innan den försvann västerut. 
LJUNGPIPARE 4 årsungar (3 + 1) rastade på ön under dagen.  
KUSTSNÄPPA 3 årsungar rastade på Playan och Ostudden under 
dagen.  



SANDLÖPARE 2 årsungar rastade på Playan och Ostudden under 
dagen.  
SMÅSNÄPPA 1 årsunge födosökande på Playans tångvall under 
morgonen tillsammans med kärrsnäppor. 
BRUSHANE 1 årsunge, troligen hane, höll till längs öns sydsida 
under dagen.  
ROSKARL Minst 20 ex (enbart juvenila fåglar sågs) höll till längs 
öns sydsida under dagen. 
DVÄRGMÅS 1 årsunge, ännu helt i juvenil dräkt, sågs födosökande 
vid SO-udden under någon timma vid 11-tiden.  
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
5 ex av 5 arter.  
Kärrsnäppa 1, skärpiplärka 1, gulärla 1, sädesärla och rödstjärt 1. 
Totalt denna månad 27 och hittills i år 6392 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Idag endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT 
Den ovanliga sandmållan som upptäcktes i augusti på tångvallen i 
Kausan N om Stora bryggan dränktes av nyuppsköljd tång efter 
nattens högvatten, men vi lyckades gräva fram den igen till glädje för 
de som vill se den senare i höst, om inte nya stormar täcker den med 
tång igen. 
Efter all blåst idag mojnade det så pass att vi kunde sätta upp näten 
runt Fotogenboden på eftermiddagen. Visserligen blev det bara en 
rödstjärt i fågelväg, men dessutom fastnade en starrmosaikslända 
(Aeshna juncea) i ett av näten, vilket var första fyndet av den arten på 
Nidingen.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 4 honfärgad Rast (De sågs både vid Västudden och 
Ostudden under dagen.) 
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      Gräsand 9 ex Stationär (På Västudden och i Kausan.) 
      Ejder 80 ex Stationär (Minst 80 ex.) 
      Sjöorre 1 hane str V 
      Stormfågel 1 ex Str N (Den passerade långt utanför Västudden 

07:15.) 
      Havssula 20 ex Förbifl. (Ca 20 ex, merparten subadulta (2K-5K) 

men även 1 helt adult. Ingen juvenil fågel idag. De sågs flygande 
både norrut och söderut V om ön under morgonen, troligen 
kringflygande i området.) 

      Storskarv 30 ex Stationär (Ca 30 ex.) 
      Toppskarv 4 ex Stationär (Minst 4 ex, bl.a. sågs en årsunge och 

en äldre fågel sittande på Rävehalla vid Hamnuddens yttersta del 
tillsammans med några storskarvar. Normalt sitter toppskarvarna 
bara på stenar ute på Klockfotsrevet och vid Ostudden.) 

      Fiskgjuse 1 ex str SV (Den passerade rakt över fyrområdet 
13:57.) 

      Pilgrimsfalk 2 ex str SV (1 ex passerade snabbt mot SV över 
Klockfotsrevet 08:02 och 1 ex sträckte mot SV över Ostudden 
11:03, dessa två fåglar kunde ej åldersbestämmas.) 

      Pilgrimsfalk 1 1K Förbifl. (Den jagade vadare på Ostudden 
11:20 innan den försvann västerut.) 

      Större strandpipare 5 ex Rast (Ca 5 ex, övervägande årsungar 
men åtminstone 1 adult fågel.) 

      Ljungpipare 4 1K Rast (4 ex (3 + 1) rastade på ön under dagen.) 
      Kustsnäppa 3 1K Rast (De rastade på Playan och Ostudden 

under dagen.) 
      Sandlöpare 2 1K Rast (I sällskap med kärrsnäppor och roskarlar 

på Playan och Ostudden.) 
      Småsnäppa 2 1K Rast (I sällskap med kärrsnäppor på Playan och 

Ostudden.) 
      Kärrsnäppa 65 ex Rast (Minst 65 ex varav 1 årsunge 

ringmärktes. Endast 1 ad i sommardräkt sågs, resten utgjordes av 
årsungar.) 

      Brushane 1 1K Rast (Troligen en hane.) 
      Storspov 3 1K str SV (De passerade över Ostudden 18:39.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 15 1K Rast (Minst 15 ex.) 
      Roskarl 20 1K Rast (Minst 20 ex, höll till på tångvallarna längs 

sydsidan mellan Hamnudden och Ostudden.) 
      Dvärgmås 1 1K Rast (1 årsunge, ännu helt i juvenil dräkt, sågs 

födosökande vid SO-udden under någon timma vid 11-tiden.) 
      Fiskmås 1 ad Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 1 1K Förbifl. (Den sågs en kort stund vid 

Hamnudden under morgonen.) 
      Hussvala 6 ex Stationär (Minst vardera en vuxen unge matades 

fortfarande i tre olika bon av minst lika många föräldrar.) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Minst 50 ex varav 1 årsunge 
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ringmärktes.) 
      Gulärla 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Rödstjärt 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
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TISDAG 3 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 3 september 2013 
 
VÄDER 
Natten till idag var stjärnklar med ganska god sikt. Morgonen nästan 
helt molnfri och daggrik. Dimmoln längs kusten som vällde ut över 
havet och nådde precis Nidingen 07:45. Därefter snart åter lättande, 
men en del dimmoln låg kvar runt omkring ännu vid 10-tiden. Från 
middagstid mycket sol och endast en del mindre stackmoln, senare på 
eftermiddagen även en hel del höga cirrusmoln.  
02:00: O 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,0C,vattenstånd +18 cm  
05:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,9C, vattenstånd +17 cm 
08:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,8C, vattenstånd +18 cm 
11:00: SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,2C, vattenstånd +16 cm 
14:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,2C, vattenstånd +14 cm 
17:00: S 4 m/s, byvind 4 m/s, +17,7C, vattenstånd +6 cm 
20:00: S 5 m/s, byvind 5 m/s, +17,0C, vattenstånd +3 cm 
23:00: V 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,9C, vattenstånd -4 cm 
Ingen nederbörd idag. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:20 och ner 20:02. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 06:00-10:00 och 24 nät 10:00-13:00. 
Ingen burfångst idag. Tyvärr besökte inga vadare områdena med 
burar. 
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK 1 ex sågs i fyrområdet 09:40.  
TORNFALK 1 årsunge rastade på ön under ca 1 timma mitt på 
dagen. 
STENFALK 1 ex sågs på ön strax efter gryningen.  
KUSTSNÄPPA Minst 7 årsungar rastade under dagen.  
ROSKARL Minst 11 årsungar höll till längs öns sydsida under dagen. 
STÖRRE HACKSPETT 4 årsungar uppträdde i fyrområdet redan 
tidigt under morgonen och åtminstone 2 ex var kvar hela dagen. Om 
de inte sträckte under natten så har de åtminstone lämnat fastlandet 
minst en halvtimma före soluppgången.  
PILFINK 1 årsunge nätfångades och ringmärktes. Första obsen på 
Nidingen i år. 
BERGFINK 1 ex anlände i gryningen och sågs i fyrområdet ännu sent 
på eftermiddagen. Första obsen i höst på Nidingen.  



MINDRE KORSNÄBB 1 honfärgad fågel drog runt i fyrområdet 
under morgonen. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
77 ex av 13 arter.  
Större hackspett 4, trädpiplärka 2, skärpiplärka 2, rödhake 11, 
rödstjärt 17, stenskvätta 2, rörsångare 2, ärtsångare 2, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 1, lövsångare 31, pilfink 1 och grönsiska 1. 
Totalt denna månad 104 och hittills i år 6469 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (3 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 2 personer besöktes ön av 3 privatbåtar med 
sammanlagt 5 personer. En av besökarna var Potatis-Gunnar som tog 
upp lite potatis i sitt land. Dessutom kom Stefan och Annika ut med 
en konferensgrupp på 9 personer, som blir kvar tills i morgon. Totalt 
alltså 18 besökande personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Efter radikalt annorlunda väder med svaga ostliga vindar och en del 
dimmoln fick vi äntligen lite fåglar i näten. Det blev lite av höstkänsla 
trots att det var förhållandevis varmt. Höstens första rödhakar 
ringmärktes och likaså visade sig höstens första bergfink i 
fyrområdet. Det trevligaste inslaget var dock det plötsliga 
uppträdandet av 4 större hackspettar i gryningen. Vi hade ju redan 
hört att en invasion av större hackspett var på gång och vi fångade ju 
ett ex. redan den 25 augusti, men dagens 4 ringmärkta ungfåglar slog 
dock ett alla tiders rekord på Nidingen, då vi tidigare som mest bara 
fångat 2 ex på en och samma dag.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större hackspett 4 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Rödhake 11 ex Ringm 
      Rödstjärt 17 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 31 ex Ringm 
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      Pilfink 1 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär (Ca 40 ex.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär (Ca 5 ex, satt på stenar vid Ostudden.) 
      Gråhäger 1 ex str S (Den passerade över ön 10:38 livligt mobbad 

av trutar.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den sågs i fyrområdet 09:40.) 
      Fiskgjuse 1 ex str SV (Den passerade längs öns sydsida 16:00.) 
      Tornfalk 1 1K Rast (Den rastade på ön under ca 1 timma mitt på 

dagen.) 
      Stenfalk 1 ex Rast (Den sågs på ön strax efter gryningen.) 
      Större strandpipare 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Kustsnäppa 7 1K Rast (Minst 7 ex rastade på Ostudden under 

kvällen.) 
      Kärrsnäppa 35 1K Rast (Ca 35 ex.) 
      Enkelbeckasin 1 ex Str (Den flög ett par varv över Kruthuset 

under morgonen.) 
      Rödbena 7 1K Rast 
      Roskarl 11 1K Rast (Minst 11 årsungar höll till längs öns sydsida 

under dagen.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 4 1K Rast (4 årsungar uppträdde i fyrområdet 

redan tidigt under morgonen och åtminstone 2 ex var kvar hela 
dagen. Om de inte sträckte under natten så har de åtminstone 
lämnat fastlandet minst en halvtimma före soluppgången.) 

      Ladusvala 3 ex str S (De passerade fyrområdet 08:26.) 
      Hussvala 5 ex Stationär (Minst 5 ex, både ad och juv. Ungar sitter 

ännu och tigger i två olika bon.) 
      Trädpiplärka 2 ex Rast (Ringmärktes. Dessutom hördes ett ovisst 

antal sträckande under morgonen) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Minst 50 ex varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Gulärla 1 ex Rast (Den hördes under morgonen.) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Minst 10 ex.) 
      Rödhake 11 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Rödstjärt 17 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Stenskvätta 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Rörsångare 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 31 (9 ad och 22 

årsungar) ringmärktes.) 
      Pilfink 1 1K Rast (Ringmärktes. Första obsen i år på Nidingen.) 
      Bergfink 1 ex Rast (Den anlände i gryningen och sågs i 
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fyrområdet ännu sent på eftermiddagen. Första obsen i höst på 
Nidingen.) 

      Grönsiska 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Mindre korsnäbb 1 honfärgad Rast (Den drog runt i fyrområdet 

under morgonen.) 
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ONSDAG 4 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 4 september 
2013 
 
VÄDER 
Från gryningen och ett par timmar framåt växlande molnighet och 
ganska god sikt. Efter hand blev himlen helt molntäckt, vilket i stort 
sett gällde resten av dagen.  
02:00: VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,7C,vattenstånd -12 cm  
05:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,2C, vattenstånd -11 cm 
08:00: VSV 3 m/s, byvind 6 m/s, +16,0C, vattenstånd -5 cm 
11:00: VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,2C, vattenstånd -6 cm 
14:00: VSV 3 m/s, byvind 3 m/s, +17,3C, vattenstånd -5 cm 
17:00: VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,2C, vattenstånd 0 cm 
20:00: S 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,7C, vattenstånd +9 cm 
23:00: SSO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,5C, vattenstånd +6 cm 
Ingen mätbar nederbörd idag men ett lätt duggregn föll under en 
halvtimmas tid mitt på dagen. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:22 och ner 19:59. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 24 nät 06:00-11:00. 
Burfångst i Kausan med 25 burar 12:00-21:00. 
 
OBSERVATIONER 
BRUN KÄRRHÖK 1 årsunge sträckte mot SV över Ostudden 09:16. 
SPARVHÖK 1 ex sträckte mot SV över fyrområdet 08:55.  
KUSTSNÄPPA Minst 7 årsungar rastade under dagen.  
ROSKARL Minst 10 årsungar rastade under dagen. 
STÖRRE HACKSPETT Samtliga 4 årsungar som ringmärktes igår 
kontrollerades efter nätfångst även idag.  
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
40 ex av 9 arter.  
Större strandpipare 4, kärrsnäppa 19, roskarl 1, trädpiplärka 1, 
skärpiplärka 1, rödhake 1, rödstjärt 3, lövsångare 9 och grå 
flugsnappare 1. 
Totalt denna månad 144 och hittills i år 6509 nymärkningar.  



 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stefan och Annika for iland med sina 9 gäster under förmiddagen. I 
övrigt endast fågelstationens 2 personer. Totalt alltså 13 besökande 
personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT  
Dagens mest intressanta händelse på Nidingen var när undertecknad 
hittade en färgringmärkt toppskarv på Ostudden och lyckades komma 
inom digiscopingavstånd. Den hade en stor orange ring på vänster 
ben med inskriptionen A4. Efter samtal med Tommy Järås visade det 
sig att det var Tommy själv som hade pullmärkt denna fågel i en av 
de tre delkolonierna av toppskarv på Väderöarna i Bohuslän den 20/6 
i år. På Väderöarna häckade ca 50 par i år. Det finns även en koloni 
på Soteskär, men den kolonin misslyckades med häckningen, troligen 
pga. mink. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 4 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 19 ex Ringm 
      Roskarl 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Lövsångare 9 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 9 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär (Ca 40 ex.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär (Minst 5 ex varav en färgringmärkt 

fågel som hade pullmärkts på Väderöarna den 20/6 i år.) 
      Brun kärrhök 1 1K Stationär (Den sträckte mot SV över 

Ostudden 09:16.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den sträckte mot SV över fyrområdet 08:55.) 
      Strandskata 1 ex str SV (Den passerade längs öns sydstrand 

13:51.) 
      Större strandpipare 10 1K Rast (Ca 10 ex varav 4 årsungar 

ringmärktes.) 
      Kustsnäppa 7 1K Rast (Minst 7 årsungar rastade under dagen.) 
      Kärrsnäppa 50 1K Rast (Ca 50 ex varav 19 årsungar 

ringmärktes.) 
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      Brushane 1 1K Rast (Troligen en hona, höll till i Kausan under 
dagen.) 

      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 4 1K Rast (Minst 4 ex rastande.) 
      Roskarl 10 1K Rast (Minst 10 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 4 ex Rast (Samtliga 4 årsungar som ringmärktes 

igår kontrollerades efter nätfångst även idag.) 
      Ladusvala 3 ex Str (2 + 1 ex flög omkring i fyrområdet under 

förmiddagen innan de sträckte vidare) 
      Hussvala 5 ex Stationär (Ca 5 ex, fortfarande ett par födotiggande 

ungar i två bon.) 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (Ringmärktes. Dessutom hördes några på 

sträck under morgonen.) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Minst 50 ex varav 1 årsunge 

ringmärktes.) 
      Gulärla 1 ex Rast (Minst 1 ex hördes under morgonen) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Minst 10 ex, bl.a. en adult färgringmärkt 

fågel som hör till öns häckfåglar.) 
      Rödhake 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Rödstjärt 3 ex Rast (2 1K hanar + 1 adult hona ringmärktes.) 
      Stenskvätta 3 ex Rast (Minst 3 ex.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (En av gårdagens fåglar kontrollerades.) 
      Lövsångare 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 2 adulta och 7 årsungar 

ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Grönsiska 1 ex Rast 
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TORSDAG 5 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 5 september 
2013 
 
VÄDER 
Under efternatten och morgonen var det mulet med tidvis lätt 
duggregn. Uppehåll från 10-tiden och tidvis lättande molntäcke men 
ändå mestadels helmulet resten av dagen. Under förmiddagen måttlig 
sikt fastlandet skymtades söderut till Bua. Sikten något bättre under 
eftermiddagen.  
02:00: SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,6C,vattenstånd +1 cm  
05:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,8C, vattenstånd 0 cm 
08:00: OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,8C, vattenstånd +6 cm 
11:00: SSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +16,8C, vattenstånd +3 cm 
14:00: SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,6C, vattenstånd -3 cm 
17:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,2C, vattenstånd -3 cm 
20:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,9C, vattenstånd +4 cm 
23:00: OSO 10 m/s, byvind 13 m/s, +16,9C, vattenstånd +4 cm 
Ingen mätbar nederbörd idag men ett lätt duggregn föll tidvis under 
förmiddagen. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:24 och ner 19:56. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren avlöstes vid 17-tiden av Stina Andreasson. Lasse 
Hellberg skötte personalbytet med vår båt. Uno Unger blir kvar tills 
vidare.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 06:00-14:00. 
Burfångst i Kausan med 25 burar 06:00-10:00 och 31 burar 10:00-
21:00. 
Per-Arne lagade en vadarbur som stått oanvänd ett par månader, så 
från och med i morgon har vi 43 fungerande vadarburar. 
 
 
OBSERVATIONER 
KRICKA 1 honfärgat ex rastade i Kausan under dagen. 
SPARVHÖK 1 ex sträckte mot SV över fyrområdet 10:45.  
KUSTSNÄPPA 3 årsungar rastade under dagen.  
ROSKARL 12 årsungar rastade under dagen. 
STÖRRE HACKSPETT Två av de 4 årsungarna som märktes 3/9 
kontrollerades idag. Dessutom nymärktes 1 årsunge idag.  
KUNGSFÅGEL Höstens första ex - en 1K hona - fångades och 
ringmärktes. 



 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
43 ex av 10 arter.  
Kärrsnäppa 14, brushane 1, roskarl 2, större hackspett 1, skärpiplärka 
3, rödhake 1, rödstjärt 8, lövsångare 10, kungsfågel 1 och grå 
flugsnappare 2. 
Totalt denna månad 187 och hittills i år 6552 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom 1 båt med 2 personer besöktes ön idag endast av 4 personer 
knutna till fågelstationens verksamhet. Totalt alltså 6 besökande 
personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT  
Efter ett telefonsamtal med Fastighetsverkets konsult Kent Andersson 
fick vi idag besked om att byggnadsarbetarna, som påbörjat 
renoveringen av vårt gamla ringmärkarlabb, kommer ut kommande 
måndag för att förhoppningsvis så fort som möjligt färdigställa vårt 
labb. Det vore på tiden!  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 14 ex Ringm 
      Brushane 1 ex Ringm 
      Roskarl 2 ex Ringm 
      Större hackspett 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 8 ex Ringm 
      Lövsångare 10 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 1 honfärgad Stationär (Den rastade i Kausan under 
dagen.) 

      Gräsand 1 ex Stationär (På Västudden.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär (Ca 40 ex) 
      Toppskarv 4 ex Stationär (Minst 4 ex.) 
      Sparvhök 1 ex str SV (Den sträckte mot SV över fyrområdet 

10:45.) 
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      Strandskata 1 ex str SV (Den sträckte på ganska hög höjd mot SV 
19:45.) 

      Större strandpipare 1 1K Rast (1-2 ex.) 
      Kustsnäppa 3 1K Rast 
      Kärrsnäppa 50 1K Rast (Ca 50 ex varav 14 årsungar 

ringmärktes.) 
      Brushane 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 5 1K Rast 
      Roskarl 12 1K Rast (Minst 12 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 3 1K Rast (Två av de 4 årsungarna som märktes 

3/9 kontrollerades idag. Dessutom nymärktes 1 årsunge idag.) 
      Hussvala 3 ex Bo, ägg/ungar (Idag sågs bara en adult matande 

två ungar i boet näst längst till vänster på nedre hyllan på 
fågelstationens östra gavel.) 

      Trädpiplärka 1 ex Str (Den hördes på sträck under morgonen.) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Minst 50 ex varav 3 årsungar 

ringmärktes.) 
      Gulärla 5 ex Rast (Ca 5 ex i Kausan under morgonen.) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Minst 10 ex.) 
      Rödhake 1 1K Rast (Ringmärktes) 
      Rödstjärt 8 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 adult hona och 7 årsungar 

av båda könen.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast (På Ostudden.) 
      Lövsångare 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 10 (4 ad + 6 årsungar) 

ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 1K hona Rast (Höstens första ex fångades och 

ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 2 1K Rast 
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FREDAG 6 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 6 september 2013 
 
VÄDER 
Det var helt molnfritt under efternatten samt från gryningen och 
resten av dagen. God sikt.  
02:00: OSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,7C,vattenstånd -9 cm  
05:00: OSO 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,8C, vattenstånd -7 cm 
08:00: OSO 10 m/s, byvind 11 m/s, +16,3C, vattenstånd -3 cm 
11:00: OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +18,5C, vattenstånd -6 cm 
14:00: SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +19,5C, vattenstånd -11 cm 
17:00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +19,8C, vattenstånd -10 cm 
20:00: SSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +19,4C, vattenstånd 0 cm 
23:00: SSO 8 m/s, byvind 12 m/s, +18,0C, vattenstånd -2 cm 
Ingen nederbörd idag.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:26 och ner 19:54. 
 
PERSONAL 
Stina Andreasson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 06:00-11:30. 
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 11:00-19:00. 
Avläsning av årets färgringmärkta silltrutungar. 
Inläggning av märkdata från augusti i Fagel.  
 
OBSERVATIONER 
TORNFALK 1 ex satt vid Strandoxeln 10:43 och flyttade sig efter ett 
par minuter till Nordstranden NO därom.  
KUSTSNÄPPA 2 årsungar födosökte tillsammans med kärrsnäppor 
och roskarlar på SO-udden.  
ROSKARL 8-10 årsungar födosökte tillsammans med kärrsnäppor i 
Kausan och på tångvallar längs öns sydsida. 
STÖRRE HACKSPETT Minst 1 av de 5 årsungarna som märktes för 
ett par dagar är kvar i fyrområdet.  
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 6 arter.  
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 8, roskarl 1, trädpiplärka 1, 
ängspiplärka 1 och skärpiplärka 2.  



Totalt denna månad 202 och hittills i år 6567 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Idag var det endast fågelstationens 2 personer som fanns på Nidingen. 
 
ÖVRIGT  
Så var det dags! Höstens första ängspiplärka nätfångades och 
ringmärktes idag. Helt planenligt brukar de första rastande 
ängspiplärkorna dyka upp på Nidingen en knapp vecka in i 
september. Det var en 1K-fågel med ännu oruggade och juvenila 
större armtäckare, mellersta armtäckare och åtminstone 3 fjädrar i 
nedre raden av mindre armtäckare. Övriga mindre armtäckare var 
utbytta postjuvenila dito. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 8 ex Ringm 
      Roskarl 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ad i par Stationär (De sågs simmande utanför Stora 
bryggan vid 08-tiden och var ännu kvar 12:00 ute vid 
Klockfotsrevet..) 

      Gräsand 14 ex Stationär (11 hanar i mer eller mindre eklipsdräkt 
och 3 honor. De höll som så ofta tidigare till i Kausan under 
morgonen.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Gråhäger 2 ex Rast (De mobbades av silltrutar när de flög över 

ön 08:27. Åtminstone en av dem blev fortsatt mobbad när den 
försökte stå på Nordstranden en dryg timma senare.) 

      Tornfalk 1 ex Rast (Den satt vid Strandoxeln 10:43 och flyttade 
sig efter ett par minuter till Nordstranden NO därom.) 

      Större strandpipare 7 1K Rast (Minst 7 ex rastade varav 2 
årsungar ringmärktes.) 

      Kustsnäppa 2 1K Rast (2 årsungar födosökte tillsammans med 
kärrsnäppor och roskarlar på SO-udden.) 

      Kärrsnäppa 30 1K Rast (Ca 30 ex varav 8 ringmärktes.) 
      Brushane 1 1K hona Rast (Den sågs i Kausan under morgonen.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den höll till på Nordstranden under 
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kvällen.) 
      Rödbena 1 1K Rast (Minst 1 ex.) 
      Roskarl 8 1K Rast (8-10 årsungar födosökte tillsammans med 

kärrsnäppor i Kausan och på tångvallar längs öns sydsida.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Str (Troligen en brevduva, flög västerut över 

Svacken mot fyrområdet 17:28.) 
      Större hackspett 1 1K Rast (Minst 1 av de 5 årsungarna som 

märktes för ett par dagar är kvar i fyrområdet.) 
      Ladusvala 4 ex str S (De passerade över fyrområdet 10:45.) 
      Hussvala 7 ex Bo, ägg/ungar (I boet på fågelstationens östra 

gavel var 3 ungar kvar som matades av 1-2 vuxna. I det andra 
boet ovanför vår ytterhall matades 2 ungar av 1-2 vuxna. Alla 
ungar var flygga och gjorde utflykter i fyrområdet, men föredrog 
att tigga föda i sina bon.) 

      Trädpiplärka 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 1 1K Rast (Ringmärktes. Troligen sträckte en del 

ängspiplärkor bland de piplärkor som passerade över ön.) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Ca 50 ex varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Gulärla 2 ex Rast (Minst 2 ex sträckande/rastande.) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Minst 10 ex.) 
      Lövsångare 5 ex Rast (Minst 5 ex varav minst 3 födosökte längst 

in i Kausan.) 
      Grönsiska 1 ex Rast (Den flög omkring i fyrområdet under 

morgonen.) 
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LÖRDAG 7 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 7 september 
2013 
 
VÄDER 
Efter en helt molnfri natt var inte ett moln i sikte under morgonen. 
Framåt förmiddagen bildades dock en del slöjor av höga cirrusmoln, 
vilka kvarstod hela dagen. God sikt. 
02:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,4C,vattenstånd -4 cm  
05:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,4C, vattenstånd -1 cm 
08:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +16,7C, vattenstånd +8 cm 
11:00: OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,6C, vattenstånd +6 cm 
14:00: SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +19,8C, vattenstånd 0 cm 
17:00: SSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +20,0C, vattenstånd +1 cm 
20:00: OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,7C, vattenstånd +3 cm 
23:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +17,8C, vattenstånd -2 cm 
Ingen nederbörd idag.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:28 och ner 19:51. 
 
PERSONAL 
Stina Andreasson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 06:00-11:30. 
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 06:00-19:00. 
Inläggning av märkdata från augusti i Fagel.  
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK 1 ung hona fångades i nät 5E och ringmärktes vid 08-
tiden. 
TORNFALK 1 årsunge anlände vid 09:30-tiden och var kvar och 
ryttlade över ön under några timmar. 
LJUNGPIPARE 1 ex hördes översträckande 11:48.  
KUSTSNÄPPA 2 årsungar födosökte tillsammans med kärrsnäppor 
och roskarlar på SO-udden liksom igår. 
ROSKARL Minst 13 årsungar födosökte tillsammans med 
kärrsnäppor i Kausan och på tångvallar längs öns sydsida. 
STÖRRE HACKSPETT 1-2 ex av de 5 årsungarna som märktes för 
ett par dagar är kvar i fyrområdet.  
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
7 ex av 5 arter.  
Sparvhök 1, kärrsnäppa 2, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2 och rödstjärt 
1.  
Totalt denna månad 209 och hittills i år 6574 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Idag besöktes ön av en båt med 4 personer. Vidare kom Stefan och 2 
båtförare från Vågbrytarna på eftermiddagsbesök med 14 personer i 
två ribbåtar. Dessutom kom 2 personer i en katamaran som hyrt 
Nidingens vänners rum för en natt. Med fågelstationens 2 personer 
var vi alltså totalt 25 personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT  
I den envetna SO-vinden på minst 10 sekundmeter, som nu har varat i 
2 dygn, blir det inte mycket fångst i näten. Men vi fick i alla fall 
glädja oss åt fångsten av en rovfågel. En sparvhök flög in i nät 5E och 
eftersom Stina stod och såg på, så var hon snabbt framme och lade en 
nätvåd över höken. Efter lite pillande med att få loss klorna gick det 
lätt att lyfta ut höken ur nätet och snart var den första sparvhöken i 
höst ringmärkt. Efter vårens 4 märkta exemplar har vi alltså nu totalt 
5 ex i år. Av övriga rovfåglar har vi hittills i år märkt 3 stenfalkar och 
1 tornfalk.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 10 ex Stationär (Minst 10 ex vid Västudden, majoriteten 
hanar som vanligt.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 honfärgad Rast (Den låg en stund tillsammans med 

några ejdrar N om Västudden vid 10-tiden. Efter en stund flög den 
över Kausan och drog därefter österut.) 

      Storskarv 63 ex Stationär (Under eftermiddagen stod samtidigt 38 
ex på Klockfotsrevet och 25 ex på Lillelandsfyren.) 

      Toppskarv 3 ex Stationär (Minst 3 ex, stod både på Klockfotsrevet 
och vid Ostudden.) 

      Sparvhök 1 1K hona Rast (1 ung hona fångades i nät 5E och 
ringmärktes vid 08-tiden.) 
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      Tornfalk 1 1K Rast (Den anlände vid 09:30-tiden och var kvar 
och ryttlade över ön under några timmar.) 

      Större strandpipare 5 1K Rast (Minst 5 ex.) 
      Ljungpipare 1 ex Str (1 ex hördes översträckande 11:48.) 
      Kustsnäppa 2 1K Rast (De födosökte tillsammans med 

kärrsnäppor och roskarlar på SO-udden liksom igår.) 
      Kärrsnäppa 30 1K Rast (Ca 30 ex varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Rödbena 4 1K Rast 
      Roskarl 13 1K Rast (Minst 13 årsungar födosökte tillsammans 

med kärrsnäppor i Kausan och på tångvallar längs öns sydsida.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 1 1K Rast (1-2 ex av de 5 årsungarna som 

märktes för ett par dagar är kvar i fyrområdet.) 
      Ladusvala 40 ex str S (Minst 40 ex passerade ön under 

förmiddagen.) 
      Hussvala 7 ex Bo, ägg/ungar (Ungar och föräldrar kvar i samma 

utsträckning som igår.) 
      Ängspiplärka - ex Rast (1 årsunge ringmärktes. Dessutom 

passerade ett okänt antal över ön under dagen.) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Minst 50 ex varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Gulärla 5 ex Rast (Ca 5 ex rastande/sträckande.) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Ca 10 ex rastande/sträckande.) 
      Rödstjärt 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast (På Västudden) 
      Lövsångare 5 ex Rast (Ca 5 ex rastande.) 
      Grönsiska 20 ex Rast (Ca 20 ex sträckande.) 
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SÖNDAG 8 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Stina Andreasson, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 8 september 
2013 
 
VÄDER 
Till stor del molnfritt från morgonen och framåt men speciellt österut 
en hel del höga cirrusmoln som under dagen även spred sig västerut. 
Från 14:30 mulnade det mer västerifrån. God sikt. 
02:00: OSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,1C,vattenstånd -8 cm  
05:00: OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,1C, vattenstånd -13 cm 
08:00: OSO 9 m/s, byvind 10 m/s, +15,4C, vattenstånd -14 cm 
11:00: OSO 8 m/s, byvind 9 m/s, +17,8C, vattenstånd -15 cm 
14:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +19,8C, vattenstånd -20 cm 
17:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +19,5C, vattenstånd -17 cm 
20:00: SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +18,9C, vattenstånd -14 cm 
Ingen nederbörd idag.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:31 och ner 19:48. 
 
PERSONAL 
Stina Andreasson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 06:00-13:00. 
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 06:00-21:00. 
Lagning av ett par nät bl.a. fastsättande av lodrätta vådsnören, som är 
dåligt knutna och lätt lossar även på nyuppsatta nät. Stora slånbusk-
näten 6A och 6E hade stora håll i nedersta våden, så dessa byttes ut 
mot de nya och hålfria Locustellanäten 2A och 2B. När väl bytet 
gjorts klippte vi av den nedersta våden på näten 2A och 2B så de nu 
är 4-vådiga i stället för 5-vådiga.  
Inläggning av märkdata från augusti i Fagel.  
 
OBSERVATIONER 
BRUN KÄRRHÖK 1 adult hona sträckte mot SV över Hamnudden 
06:28.  
SPARVHÖK Minst 1 ex jagade över ön vid 08-tiden. 
FISKGJUSE 1 ex sträckte mot SV över Hamnudden 07:20. 
TORNFALK Troligen samma ex som igår var kvar hela dagen. 
LJUNGPIPARE 1 ex, troligen en ungfågel, drog österut över ön 
09:29. 
KUSTSNÄPPA Minst 1 ex höll till på Playan under dagen. 
ROSKARL Minst 9 ex höll till på Playan och i Kausan under dagen. 
STÖRRE HACKSPETT 2 av de 5 årsungar som ringmärktes under 



perioden 3-5/9 kontrollerades idag. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
25 ex av 8 arter.  
Kärrsnäppa 5, trädpiplärka 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 3, gulärla 
4, rödstjärt 3, lövsångare 4 och grönsiska 3.  
Totalt denna månad 234 och hittills i år 6599 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Borttagande av uppspolad tång från slipen (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
De 2 personerna som övernattat i Nidingens vänners rum lämnade ön 
vid 11-tiden i sin katamaran. Dessutom gjorde Johan Elvborn från 
Nidingens vänner och 3 bekanta till honom ett par timmars besök från 
middagstid och framåt. Med fågelstationens 2 personer var vi alltså 
totalt 8 personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT  
Vi har undrat över vad den årsunga tornfalken har levt på de två dagar 
den har varit här. Vi har ofta sett den ryttla över olika platser på ön, 
men först idag såg vi när den dök ner intill stora vresrosbusken på 
Västudden och tog ett byte. Den satte sig på en sten och rev sönder 
bytet och svalde det ganska omgående. Efter måltiden putsade den 
näbben mot stenen. Vid senare inspektion av stenen hittades en 
klibbig hudslamsa av något som undertecknad bedömde som rester av 
en stor svärmarlarv, troligen den på ön ganska vanliga larven av 
brunsprötad skymningssvärmare. Detta hade jag aldrig sett eller hört 
talas om tidigare och denna händelse gör skäl för uttrycket Man lär 
sig alltid något nytt varje dag.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 5 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Gulärla 4 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Grönsiska 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gravand 3 1K str S (De passerade rakt över ön 08:47.) 
      Gräsand 6 ex Stationär (Minst 6 ex, i Kausan under morgonen.) 
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      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär (Minst 3 ex på en sten vid Ostudden.) 
      Brun kärrhök 1 ad hona str SV (Den sträckte mot SV över 

Hamnudden 06:28.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Minst 1 ex jagade över ön vid 08-tiden.) 
      Fiskgjuse 1 ex str SV (Den sträckte mot SV över Hamnudden 

07:20.) 
      Tornfalk 1 1K Rast (Troligen samma ex som igår var kvar hela 

dagen.) 
      Större strandpipare 5 1K Rast (Minst 5 ex) 
      Ljungpipare 1 ex str O (1 ex, troligen en ungfågel, drog österut 

över ön 09:29.) 
      Kustsnäppa 1 1K Rast (Minst 1 ex höll till på Playan under 

dagen.) 
      Kärrsnäppa 30 1K Rast (Ca 30 ex varav 5 årsungar 

ringmärktes.) 
      Roskarl 9 1K Rast (Minst 9 ex höll till på Playan och i Kausan 

under dagen.) 
      Fiskmås 1 ad Stationär (Den stod ute på Klockfotsrevet.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1 ex str S (Den passerade V om ön 

07:58.) 
      Större hackspett 2 ex Rast (2 av de 5 årsungar som ringmärktes 

under perioden 3-5/9 kontrollerades idag.) 
      Ladusvala 40 ex str S (Minst 40 ex.) 
      Hussvala 4 ex Bo, ägg/ungar (En förälder matade även idag 3 

fullväxta ungar, vilka föredrog att mestadels sitta i sitt bo på 
fågelstationens östra gavel.) 

      Trädpiplärka 1 ex Rast (1 årsunge ringmärktes. Dessutom 
sträckte säkerligen en hel del förbi ön.) 

      Ängspiplärka 2 ex Rast (2 årsungar ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 50 ex str S (Minst 50 ex sträckte över ön.) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Minst 50 ex varav 3 årsungar 

ringmärktes.) 
      Gulärla 20 ex Rast (Ca 20 ex sträckande/rastande varav 1 ad 

hona och 4 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Rödstjärt 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 6 ex Rast (6-10 ex varav 4 (2 adulta och 2 1K-fåglar) 

ringmärktes.) 
      Grönsiska 30 ex Rast (Minst 30 ex sträckande/rastande varav 3 

årsunga honor ringmärktes.) 
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MÅNDAG 9 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake, Stina 
Andreasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 9 september 
2013 
 
VÄDER 
I gryningen nästan helmulet över havet i väster medan molntäcket var 
mera uppsprucket österut med en fin soluppgång. Efter en del gluggar 
i molntäcket under förmiddagen tjocknade det delvis till vid 
middagstid. Under eftermiddagen åter tunnare molntäcke och det blev 
för årstiden mycket varmt. Vid 17-tiden åter mulnande och från 18:00 
en hel del regn. God sikt 
02:00: SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,3C,vattenstånd -3 cm  
05:00: O 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,9C, vattenstånd -2 cm 
08:00: O 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,8C, vattenstånd -2 cm 
11:00: O 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,7C, vattenstånd +4 cm 
14:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +20,0C, vattenstånd +4 cm 
17:00: SO 6 m/s, byvind 10 m/s, +19,7C, vattenstånd +2 cm 
20:00: S 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,5C, vattenstånd +4 cm 
23:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,3C, vattenstånd +13 cm 
Ingen nederbörd förrän 18:00, då ett regnområde kom in från SV.  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:33 och ner 19:45. 
 
PERSONAL 
Stina Andreasson och Uno Unger fick förstärkning i form av Mikael 
Hake och Johan Frölinghaus från 15-tiden. Vår båt ligger kvar vid 
Stora bryggan tills imorgon.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 22 nät 06:00-07:30 och 24 nät 07:30-12:00. 
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 06:00-21:00. 
Inläggning av märkdata från augusti i Fagel.  
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK 1 rastande vid 08-tiden. 
TORNFALK Den ena troligen kvar sedan igår och en nyanländ vid 
11-tiden idag. Åtminstone den ena fågeln är ringmärkt sedan tidigare. 
PILGRIMSFALK En 1K-fågel sågs kl. 08:20 jagande en roskarl 
utanför Playan. Jakten fortsatte i rasande fart mellan gamla fyrarna 
och roskarlen flög rätt in i nedre våden på långa Grindoxelnätet. 
Falken satte sig konfunderad på marken intill och undrade vad som 
hade hänt. Vi sprang i full fart mot Grindoxeln och drev in falken i 
nätet, men den fastnade tyvärr inte och där fick vi stå snopna utan en 



potentiell ny märkart för Nidingen. Men det var nära! Roskarlen hade 
tur som klarade sig med livhanken i behåll, men det var i alla fall 
första gången undertecknad fick plocka ut en roskarl ur ett 
småfågelnät. 
SMÅSNÄPPA 2 årsungar rastade tillsammans med kärrsnäppor på 
Hamnudden under kvällen 
SKÄRSNÄPPA Den sågs under kvällen längst ut på Hamnudden. 
Den var ringmärkt med en blå färgring med inskription i vitt, som 
dock ej gick att avläsa. 
STÖRRE HACKSPETT Samma 2 ex som i går av de 5 årsungar som 
ringmärktes under perioden 3-5/9 kontrollerades även idag. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
12 ex av 3 arter.  
Skärpiplärka 8, sädesärla 2 och grönsiska 2.  
Totalt denna månad 246 och hittills i år 6611 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
De 4 litauiska byggnadsarbetarna kom ut med Bua-Ante och hans 
svåger vid 11-tiden. På kvällen kom en privatbåt med 2 personer på 
kort besök. Med fågelstationens 4 personer var vi alltså totalt 12 
personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT  
Idag på morgonen upptäckte vi resultatet av allt bankande längst ut på 
Stora bryggan precis innan Johan Elvborn och medhjälpare lämnade 
ön med en av de sistnämndas båt. Jo, de hade tagit ner livbojen från 
sin hittillsvarande plats på naturreservatets informationsskylt och 
placerat den på en nyuppsatt stolpe längst ut på Stora bryggan. Bra 
initiativ från Nidingens vänner. Nu är livbojen bättre placerad vid ev. 
behov. 
 
Eftersom Hake och Frölinghaus nu har kommit ut och förstärkt(?) 
personalen efter en lång tids frånvaro är det dags att återupprätta 
dagens limerick. Denna tillägnas idag den under morgondagen 
avgående stationschefen som dragit ett tungt lass under det 
hittillsvarande året med allt vad det innebär 
 
En skådare från Västes gata, 
hör inte till någon av de lata, 
men när kvällen tränger på, 
blir han trött som få, 
och i sömnen han då brukar prata 

 

 



Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Grönsiska 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder 80 ex Stationär (Ca 80 ex.) 
      Storskarv 80 ex Stationär (Ca 80 ex, huvudsakligen på 

Klockfotsrevet.) 
      Toppskarv 20 ex Stationär (Ca 20 ex varav flertalet på och vid 

Osudden.) 
      Gråhäger 1 ex Rast (Den mobbades på ett par olika ställen längs 

Nordstranden vid 08:15-tiden) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Minst 1 ex jagade över ön vid 08-tiden.) 
      Tornfalk 2 1K Rast (Den ena troligen kvar sedan igår och en 

nyanländ vid 11-tiden idag. Åtminstone den ena fågeln är 
ringmärkt sedan tidigare.) 

      Pilgrimsfalk 1 1K Rast (Den sågs 08:20 jagande en roskarl 
utanför Playan. Jakten fortsatte mellan gamla fyrarna och 
roskarlen flög rätt in i långa Grindoxelnätet. Falken satte sig 
konfunderad på marken intill. Vi drev in den i nätet men den 
fastnade tyvärr inte.) 

      Större strandpipare 4 1K Rast 
      Kustpipare 1 ex Str (Minst 1 ex hördes på nattsträck tillsammans 

med myrspov 23:50.) 
      Kustsnäppa 1 1K Rast (Den gick i sällskap med en flock 

roskarlar i tångvallarna på Playan hela dagen.) 
      Småsnäppa 2 1K Rast (På kvällen ingick 2 årsungar i en flock 

kärrsnäppor på Hamnudden.) 
      Skärsnäppa 1 ex Rast (Den sågs under kvällen längst ut på 

Hamnudden. Den var ringmärkt med en blå färgring med 
inskription i vitt, som dock ej gick att avläsa.) 

      Kärrsnäppa 40 1K Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex Str (Hördes på nattsträck vid 22-tiden.) 
      Myrspov 1 ex Str (Minst 1 ex hördes på nattsträck tillsammans 

med kustpipare 23:50.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (På Ostudden.) 
      Skogssnäppa 1 ex Rast (Den stöttes i Kausan under kvällen.) 
      Rödbena 1 1K Rast (Den sågs under eftermiddagen på Ostudden 

och senare troligen samma ex på Västudden.) 
      Roskarl 12 1K Rast (De höll huvudsaklien till på Playans 

tångvallar under dagen.) 
      Silltrut 250 ex Stationär (Ca 250 ex (grovt uppskattat), både ad 

och juv. En färgringmärkt ungfågel V.S0W hittades död på 
Ostudden. Dessutom sågs V.S0K på Nordstranden) 

      Gråtrut 30 ex Stationär (Ca 30 ex, både ad och juv.) 
      Havstrut 50 ex Stationär (Minst 50 ex, både ad och juv, en stor 

andel stod på Klockfotsrevet.) 
      Havstrut 1 1K Märkt (Den stod på en sten på Nordstranden NV 
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om Dammen och hade en svart plastring på höger ben med en vit 
inskription JYM69.) 

      Silvertärna 1 1K Födosökande (Den höll till ute vid 
Klockfotsrevet.) 

      Större hackspett 2 ex Rast (Samma 2 ex som i går av de 5 
årsungar som ringmärktes under perioden 3-5/9 kontrollerades 
även idag.) 

      Ladusvala 15 ex str S (Ca 15 ex.) 
      Hussvala Ej återfunnen (Trots eftersök hittade vi aldrig öns 

hussvalor idag. Ungarna satt i boet senast igår kväll så de har 
tydligen stuckit i natt eller i gryningen.) 

      Ängspiplärka 10 ex str S (Minst 10 ex.) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Ca 50 ex varav 8 årsungar 

ringmärktes.) 
      Gulärla 5 ex Rast (Minst 5 ex rastande/sträckande.) 
      Sädesärla 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Rödstjärt 1 1K hona Rast (En egen kontroll.) 
      Stenskvätta 3 ex Rast (1 ex på Västudden under kvällen och 2 ex 

som flög omkring i ljuset från fågelstationens entrébelysning kl. 
23:50.) 

      Lövsångare 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Grönsiska 2 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
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TISDAG 10 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake, Stina 
Andreasson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 10 september 
2013 
 
VÄDER 
I gryningen lätt duggregn som upphörde vid 07-tiden, därefter mulet 
fram till 09-tiden då molntäcket successivt började spricka upp 
västerifrån. Mestadels solsken från 11-tiden. Efter regnet god sikt. 
Lugn, klar, härlig indiansommarkväll. 
 
02:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,7C,vattenstånd +10 cm  
05:00: SV 9 m/s, byvind 10 m/s, +14,8C, vattenstånd +2 cm 
08:00: SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,7C, vattenstånd -6 cm 
11:00: S 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,9C, vattenstånd -6 cm 
20:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,7C, vattenstånd -7 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:35 och ner 19:43. 
 
PERSONAL 
Stina Andreasson och Uno Unger var kvar till 13:45, då Mikael Hake 
körde iland dem med vår båt. Johan Frölinghaus höll ställningarna 
tills Mikael var tillbaka två timmar senare.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 14 nät 06:00-09:15, 22 nät 09:15-10:00 och 21 nät 
10:00-17:00.  
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 06:00-21:00. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 320 ex. mot söder, SVÄRTA 22 ex. mot söder, 
PILGRIMSFALK En 1K-fågel jagade kort över ön under morgonen 
och sågs sedan flyga söderut. STÖRRE HACKSPETT Samma 2 ex 
som i går av de 5 årsungar som ringmärktes under perioden 3-5/9 
kontrollerades även idag. HÄRMSÅNGARE 1 ex. ringmärktes och 
höll till på ön under dagen, TÖRNSKATA 1 ungfågel sågs. 
 
RINGMÄRKNING 
22 ex av 11 arter.  
Större strandpipare 1, Kärrsnäppa 4, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 1, 
Skärpiplärka 7, Rödstjärt 2, Stenskvätta 2, Härmsångare 1, Ärtsångare 
1, Törnsångare 1 och Lövsångare 1.  
Totalt denna månad 268 och hittills i år 6 633 nymärkningar.  



 
UPPDRAGSARBETE 
Gästtoan tömdes och städades (0,5 tim). Tretåborensning i gamla 
fyrarnas fönsternischer (0,5 tim). Klippning på höjden och bredden av 
vresrosbusken vid Brandskjulet (4 man-timmar), klippning på höjden 
av vresrosen utanför röda huset (2 man-timmar). 
 
BESÖKARE 
Förutom de 4 litauiska byggnadsarbetarna kom Stefan ut med 5 pers. 
på en kvällstur. Tillsammans med fågelstationens personal har alltså 
sammanlagt 14 personer vistats på ön idag.  
 
ÖVRIGT  
Efter att fåglar blixtrat i fyrljusets sken under natten hoppades vi på 
ett gött häng i näten under morgonen. Tyvärr grusades våra 
förhoppningar och antalet ringmärkta fåglar blev tämligen skralt. 
Dagen ägnades därför i huvudsak åt röjning av vresrosbuskage i det 
härliga sensommarvädret. Uno puttade dessutom ned de tretåiga 
måsarnas bon från de gamla fyrarnas fönsternischer. Under kvällen 
företog stationspersonalen först ett bad i havet. Därefter avnjöts 
fotbollslandslagets match mot Kazakstan och till sist blev det en god 
middag. Morgondagen ser ganska lovande ut med ett regnväder som 
skall komma in söder om oss och som förhoppningsvis kommer att 
stoppa upp diverse sträcksugna fåglar. Vi får se hur det blir 
 
Dagens limerick tillägnas Sveriges genom tiderna störste 
fotbollsspelare (förutom Torbjörn Nilsson förstås). 
 
En lirare ifrån Rosengård, 
i spelet var ganska så hård, 
ja, han utförde saker, 
så att slagna Kazaker, 
efter matchen fick uppsöka vård. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 4 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Gravand 2 1K str S 
      Kricka 12 ex str S 
      Kricka 1 ex Rast 
      Gräsand 5 ex Stationär 
      Gräsand 2 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 320 ex str S 
      Svärta 22 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ex Förbifl. 
      Strandskata 4 ex str SV (3 ex sträckte mot SV 09:52 och 1 ex 

sträckte mot samma håll någon gång vid middagstid.) 
      Större strandpipare 4 ex Rast 
      Ljungpipare 1 ex Str (Den hördes locka i gryningen.) 
      Kustsnäppa 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Brushane 3 1K Rast (2 hanar + 1 hona.) 
      Enkelbeckasin 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Roskarl 16 ex Rast 
      Skrattmås 50 ex str S 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 2 ex Rast 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 10 ex Rast 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Rödstjärt 2 ex Rast 
      Stenskvätta 50 ex Rast 
      Härmsångare 1 ex Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Törnsångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Törnskata 1 1K Rast 
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ONSDAG 11 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 11 september 
2013 
 
VÄDER 
Fin morgon med relativt svaga nordostvindar och en underbar 
soluppgång på en nästan klar himmel. Ett regnväder i söder närmade 
sig dock allt mer under morgonen, och vid niotiden började det 
smådroppa från himlen. Droppandet höll i sig i en dryg timme och 
sedan lättade molnen och eftermiddagen/kvällen blev åter klar och 
bjöd på ännu en underbar sensommardag. 
 
05:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,1C, vattenstånd +5 cm 
09:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,7C, vattenstånd +8 cm 
13:00: O 2 m/s, byvind 5 m/s, +16,4C, vattenstånd +8 cm 
20:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,8C, vattenstånd +4 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:33 och ner 19:40. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.  
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:30-09:30, 17 nät 09:30-11:30 24 nät 11:30-13:00 och 27 nät 
13:00-20:00.  
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 06:00-21:00. Ägnade större delen av eftermiddagen till att 
klippa rent i nätgatorna vid Hönshuset. 
 
OBSERVATIONER 
BRUN KÄRRHÖK 1 ex. jagade sig ut mot Ostudden och försvann 
därefter troligen mot S, TORNFALK 4 ex. sträckte söderut under 
morgonen, STÖRRE HACKSPETT hela 19 ex nymärktes under 
morgonen! Dessutom kontrollerades två av de fem årsungar som 
ringmärktes under perioden 3-5/9, RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA minst 
två ex. passerade ön mot S under morgonen, GÄRDSMYG 4 ex 
ringmärktes - höstens första, TALTRAST höstens första ex. sågs på 
ön idag, TRÄDKRYPARE höstens första ex. ringmärktes, 
LAPPSPARV årets första ex. noterades även av denna art. 
 
RINGMÄRKNING 
215 ex. av 12 arter.  
kärrsnäppa 2, större hackspett 19, ängspiplärka 9, skärpiplärka 9, 
sädesärla 3, gärdsmyg 4,  
rödhake 87, rödstjärt 23, gransångare 1, lövsångare 40, kungsfågel 17 



och trädkrypare 1.  
Totalt denna månad 483 och hittills i år 6 848 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Röjning av slån nedanför vår trädgårdsfålla (öster om röda huset) 4 
timmar. Eldade upp den stora hög med brädor och annat bråte som 
ackumulerats på eldningsplatsen (2 timmar). Rätt så fin brasa blev det 
 
BESÖKARE 
De 4 litauiska byggnadsarbetarna. Tillsammans med fågelstationens 
personal har alltså sammanlagt 6 personer vistats på ön idag.  
 
ÖVRIGT  
Sicken invasion av större hackspett! De 19 nymärkta fåglarna utgör 
ett dagsrekord som blir svårt att slå. Vid ett tillfälle satt ett helt gäng 
spettar på de gamla fyrarna en minst sagt ovanlig syn här på 
Nidingen. Stationspersonalens fingrar bär spår efter nämnda fåglar 
och dessutom ringer det i öronen efter att ha lyssnat på skrik och 
skrän. I övrigt kan man konstatera att det var en finfin dag med lagom 
häng i näten faktiskt en av de bättre dagarna i år. Efter att ha röjt slån 
och trimmat nätgator under eftermiddagen avslutades dagen med ett 
bad vid Stora bryggan. Ganska kallt - faktiskt flera centimeter. 
Eftersom det verkar som om rödhakarna nu har kommit igång med 
sitt sydsträck ser vi med tillfredsställelse fram mot fortsättningen av 
vår vistelse här. Det kan bli riktigt kul framöver. 
 
Dagens limerick tillägnas naturligtvis de spettar som gästade ön under 
dagen och alla deras artfränder som vällt in över landet under de 
senaste veckorna. 
 
En hackspett på gamla fyren, 
som var noga med manikyren, 
på klorna fick blod, 
så han förstod, 
att nästa behandling blir en dyr en. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake och Johan Frölinghaus 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Större hackspett 19 ex Ringm 
      Ängspiplärka 9 ex Ringm 
      Skärpiplärka 9 ex Ringm 
      Sädesärla 3 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Rödhake 87 ex Ringm 
      Rödstjärt 23 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 40 ex Ringm 
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      Kungsfågel 17 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str SV 
      Brun kärrhök 1 ex Rast 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Tornfalk 4 ex str SV 
      Större strandpipare 5 ex Rast 
      Kustsnäppa 1 1K Rast 
      Kustsnäppa 40 ex str V 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Brushane 2 1K Rast 
      Småspov 1 ex str S 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Roskarl 10 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 21 ex Rast 
      Ladusvala 70 ex str S 
      Ängspiplärka 200 ex str S 
      Rödstrupig piplärka 2 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 10 ex str S 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg 4 ex Rast 
      Rödhake 100 ex Rast 
      Rödstjärt 30 ex Rast 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 50 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 50 ex Rast 
      Kungsfågel 20 ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast 
      Kråka 1 ex Rast 
      Bergfink 1 ex str S 
      Grönsiska 50 ex str O 
      Lappsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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TORSDAG 12 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 12 september 
2013 
 
VÄDER 
Närmast en kopia av gårdagens väder, möjligen med lite mer moln på 
himlen. 
 
05:00: O 4 m/s, byvind 7 m/s, +13,8C, vattenstånd +1 cm 
08:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,6C, vattenstånd -4 cm 
12:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,9C, vattenstånd +1 cm 
19:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +17,1C, vattenstånd -10 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:39 och ner 19:37. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.  
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:30-13:30. Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 
och på Playan med 11 burar 06:00-21:00. Lagt in ringmärkningsdata i 
Fagel. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 14 ex. på Klockfotsrevet och Ostudden, BIVRÅK 2 
ex. sågs sträcka söderut öster om Nidingen, men fler vråkar sågs in 
över land och troligen har det gått en hel del ungfåglar av nämnda art 
idag, SPARVHÖK minst 55 ex. mot S, FISKGJUSE 2 ex. mot SV 
väster om ön, STENFALK 1 ex. jagade kort över Nidingen under 
eftermiddagen, PILGRIMSFALK 1 adult fågel vistades på ön under 
större delen av dagen, den sågs bl.a. sittande på Ostudden och SV-
udden och verkade vara omärkt, STÖRRE HACKSPETT endast 4 
märkta idag, men troligen har fler gästat ön under dagen, 
GRÖNSÅNGARE 1 årsunge ringmärktes. 
 
RINGMÄRKNING 
160 ex. av 17 arter.  
Ejder 1, Större hackspett 4, Ängspiplärka 10, Skärpiplärka 6, 
Rödhake 61, Rödstjärt 28, Stenskvätta 2, Ärtsångare 3, 
GRÖNSÅNGARE 1, Gransångare 1, Lövsångare 31, Kungsfågel 1, 
Grå flugsnappare 2, Bofink 3, Bergfink 4, Grönsiska 1 och Brunsiska 
1.  
Totalt denna månad 643 och hittills i år 7 008 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 



Röjning av slån nedanför vår trädgårdsfålla (öster om röda huset) 3 
timmar. 
 
BESÖKARE 
Förutom de fyra arbetarna gästades vi av Gunnar Börjesson, som 
skördade resten av potatisen i sitt land, samt två personer som kom 
med egen båt under kvällen. Sammanlagt nio personer har alltså 
vistats på ön idag.  
 
ÖVRIGT  
Den ena dagen är den andra lik är ju ett gammalt välkänt talesätt. 
Detta kan definitivt anammas, eftersom vi har upplevt en dag som i 
det närmaste är en fotostatkopia på gårdagen, såväl när det gäller 
väder som fågeltillgång. Den uppenbara skillnaden är väl att vi idag 
har haft ett mindre inflöde av lite senare stäckande arter som bergfink, 
bofink och grönsiska. Dessutom verkar såväl rödhake- som 
ängspiplärkesträcket nu ha kommit igång ordentligt. Speciellt 
ängspiplärkorna har fullkomligt vällt in över ön idag och ett 
oräkneligt antal har passerat mot söder som en pipande flod. 
Hackspettarna har lugnat ner sig lite idag och yttre delarna av våra 
fingrar samt öronen har fått sig en välbehövlig vila. I morgon skall vi 
slutmåla väggarna i labbet och sedan skall mattan läggas in. Nästa 
vecka kan vi åter flytta in i vårt gamla labbutrymme och det skall bli 
gött. 
 
Dagens limerick tillägnas den oförtröttlige Gunnar Börjesson som år 
efter år förgyller tillvaron här på Nidingen genom att odla potatis på 
samma sätt som de en gång bofasta på ön gjorde. Vi uppskattar hans 
besök som medför färska dagstidningar och trevligt tjöt. 
 
En kille från Onsalatrakten, 
över alla potäter har makten, 
men till knölens tröst, 
han säger: ses i höst, 
när på våren i jorden han lagt den. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake och Johan Frölinghaus 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Större hackspett 4 ex Ringm 
      Ängspiplärka 10 ex Ringm 
      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Rödhake 61 ex Ringm 
      Rödstjärt 28 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 3 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
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      Lövsångare 31 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Bergfink 4 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Svärta 2 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 14 ex Stationär 
      Bivråk 2 ex str S 
      Sparvhök 55 ex str S 
      Fiskgjuse 2 ex str SV 
      Stenfalk 1 ex Förbifl. 
      Pilgrimsfalk 1 ad Rast 
      Större strandpipare 8 ex Rast 
      Kustsnäppa 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 23 ex Rast 
      Brushane 5 1K Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Roskarl 8 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 ad Förbifl. 
      Större hackspett 5 ex Rast (Minst.) 
      Ladusvala 60 ex str S 
      Trädpiplärka 1 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka 5000 ex str S (Massivt sträck södeut idag.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Även en hel del som sträckte 

söderut.) 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast (Även en hel del som sträckte söderut.) 
      Gärdsmyg 2 ex Rast 
      Rödhake 100 ex Rast (Troligen fler.) 
      Rödstjärt 50 ex Rast 
      Stenskvätta 50 ex Rast 
      Ärtsångare 5 ex Rast 
      Grönsångare 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 50 ex Rast (Ett ex. märkt i Norge kontrollerades.) 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast 
      Kråka 1 ex Rast 
      Bofink 3 ex Rast 
      Bergfink 4 ex Rast 
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      Grönsiska 1 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Rast (Brunsiska.) 
      Sävsparv 1 ex Förbifl. 
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FREDAG 13 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael 
Hake 

 

 Temperatur:    +17 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Klart (0/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 13 september 
2013 
 
 
VÄDER 
Ytterligare en underbar sensommar/förhöstdag med svaga vindar,  
klar himmel och en temperatur som skulle göra en normal svensk  
sommardag avundsjuk. 
 
05:00: SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +14,6C, vattenstånd -4 cm 
08:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,8C, vattenstånd +1 cm 
12:00: NO 4 m/s, byvind 4 m/s, +15,5C, vattenstånd +4 cm 
15:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,4C, vattenstånd +2 cm 
18:00: SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,8C, vattenstånd -7 cm 
20:00: SV 1 m/s, byvind 3 m/s, +15,4C, vattenstånd -12 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:41 och ner 19:34. 
 
 
PERSONAL 
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.  
Från klockan 17:00 även Göran Andersson och Lasse Hellberg,  
som hämtades av MHA med vår tappra snipa. 
 
 
VERKSAMHET 
30 nät 05:30-15:00. 17 nät 15:00-21:00.  
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 06:00-21:00.  
Lagt in ytterligare ringmärkningsdata i Fagel 2. 
 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 5 ex sågs som mest idag 
BRUN KÄRRHÖK 4 ex sågs sträcka söderut under morgonen  
STÖRRE HACKSPETT 2 ex på ön idag  
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 1 ex sträckte mot S 
 
 



RINGMÄRKNING 
162 ex av 20 arter:  
 
ejder 4, kärrsnäppa 2, trädpiplärka 1, ängspiplärka 5, sädesärla 1,  
gärdsmyg 6, järnsparv 1, rödhake 92, rödstjärt 17, stenskvätta 1,  
taltrast 4, ärtsångare 1, gransångare 1, lövsångare 14, kungsfågel 6,  
grå flugsnappare 1, blåmes 1, trädkrypare 1, bofink 2 och grönsiska 1.  
 
Totalt denna månad 805 och hittills i år 7 170 nymärkningar.  
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Röjning av slån nedanför vår trädgårdsfålla (öster om röda huset)  
+ eldning av trädgårdsavfall 3 timmar.  
Trimning av gräs 1 timma.  
Målning av ringmärkarlabbet - 3 timmar. 
 
 
BESÖKARE 
Fyra personer från Fastighetsverket med Anders Eydal i spetsen  
besökte ön under dagen. De hade med sig två skeppare.  
Dessutom var Gunnar Börjesson här och gödslade potatislandet  
med tång inför kommande säsong.  
Två kajakpaddlare kom även ut under kvällen och övernattade i  
Nidingens Vänners lägenhet.  
Tillsammans med arbetarna och fågelstationens personal blev det  
alltså 16 Nidingengäster idag. 
 
 
ÖVRIGT 
Sensommarkvällen avslutades med grillfest. Franske kocken  
Michael Haques marinad, bestående av liquid smoke, olja,  
soya, öl, vitlök, chili och honung, göttade in sig fint i karrén,  
som tillreddes utsökt! 
 
 
VID DATORN 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 4 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 6 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 92 ex Ringm 
      Rödstjärt 17 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
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      Taltrast 4 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 14 ex Ringm 
      Kungsfågel 6 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 2 ex Förbifl. 
      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Svärta 2 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär 
      Brun kärrhök 4 ex str S 
      Sparvhök 5 ex str S 
      Tornfalk 1 1K Rast 
      Större strandpipare 3 ex Rast 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast 
      Brushane 4 1K Rast 
      Roskarl 5 ex Rast 
      Skrattmås 2 ex str S 
      Fiskmås 1 1K Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 2 ex Rast 
      Ladusvala 100 ex str S 
      Trädpiplärka 150 ex str S 
      Ängspiplärka 1000 ex str S (Bra sträck södreut även idag.) 
      Rödstrupig piplärka 1 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta - ex Rast 
      Taltrast 5 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 50 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast 
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      Bergfink 2 ex str S 
      Grönsiska 120 ex str S 
      Gråsiska 1 ex str S 
      Mindre korsnäbb 5 ex str S 
      Sävsparv 1 ex Förbifl. 
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LÖRDAG 14 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Lars 
Hellberg, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +18 C°  Vind:    måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 14 september 
2013 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med extremt god sikt. I gryningen sågs en molnfront 
närma sig från väst och småningom blev det lite disigare. Regnet över 
västra Danmark gjorde halt och började dra norrut i stället. Nidingen 
fick endast långsamt överskyat och ganska soligt under dagen. 
Mulnande under e.m. men uppehåll. Varm sensommarkväll med nära 
+18 grader! 
Värmedaller över havet för fågelskådning var artbestämningssikten 
endast några kilometer. 
 
02:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,8C, vattenstånd +3 cm, klart, 
mycket god sikt, 1015 hPa 
05:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,1C, vattenstånd +1 cm, n. klart, 
lätt dis, god sikt, 1014 hPa 
08:00: OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,5C, vattenstånd -11 cm, 
halvklart, lätt dis, god sikt, 1014 hPa 
11:00: OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,4C, vattenstånd -15 cm, 
halvklart, överskyat, god sikt, 1013 hPa 
14:00: SSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,7C, vattenstånd -2 cm, 
halvklart, överskyat, måttlig sikt, 1013 hPa 
17:00: SSO 3 m/s, byvind 3 m/s, +17,3C, vattenstånd -1 cm, n. mulet, 
överskyat, god sikt, 1011 hPa 
19:00: OSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,6C, vattenstånd -7 cm, mulet, 
måttlig sikt, 1010 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser 
havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:43 och ner 19:32 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
28 nät 05:30-07:00, 30 nät 07:00-12:30, 19 nät 12:30-16:30. 
Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-21:00 och på Playan med 11 
burar 06:00-21:00. JOF fortsatte lägga in ringmärkningsdata i Fagel 
2. 



 
OBSERVATIONER 
STJÄRTAND en hanne rundade Västudden söderut.  
Elva SJÖORRAR sträckte S och en ung SMÅLOM flög in från havet 
i väst med kurs på kusten. 
STENFALK, 2 ex på morgonen, jagade ängspiplärkor över havet 
strax norr om Nidingen.  
STÖRRE HACKSPETT, ett ex stationär på ön idag.  
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA och FORSÄRLA, vardera ett ex, 
sträckte ut över stationen. 
 
RINGMÄRKNING 
21 ex av 5 arter: 
ängspiplärka 8, skärpiplärka 4, rödhake 1, stenskvätta 1 och 
lövsångare 7. 
Totalt denna månad 826 och hittills i år 7 191 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Röjning av slån mellan vår trädgårdsfålla och Strandoxeln 5 timmar. 
Trimning av gräs 3 timmar.  
 
BESÖKARE 
De två kajakpaddlarna från i går, fortsatte färden efter övernattning i 
Nidingens Vänners lägenhet.  
Ön besöktes även av sex turister i ett par båtar. 
Tillsammans med arbetarna och fågelstationens personal blev det 
alltså 16 Nidingengäster idag. 
 
ÖVRIGT  
Under sena eftermiddagen var det inflyttning i nygamla 
ringmärkarlabbet. Det var stora och små grejer, tusen och en 
småsaker som bars tillbaka från det tillfälliga labbet, som varit förlagt 
i andra änden av stora förrådshuset. Samtidigt fixades nytt papper i 
båda uppsättningarna med fågellådor. 
Stationsbåten drogs upp på slipen inför prognosticerade friska-hårda 
sydvindar söndag-måndag. 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 8 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 5 ex Stationär 
      Stjärtand 1 hane str S 
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      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 11 ex str S 
      Sjöorre 1 ex Rast 
      Smålom 1 1K str O 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Förbifl. 
      Sparvhök 1 ex Födosökande 
      Tornfalk 1 1K str SV 
      Stenfalk 2 ex Födosökande 
      Stenfalk 1 ex str S 
      Strandskata 14 ex str S (En flock rundade Västudden 06:42 - 

troligen arktiska individer.) 
      Större strandpipare 8 ex Rast 
      Ljungpipare 1 ex str S 
      Kärrsnäppa 8 ex Rast 
      Brushane 4 ex Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex Str 
      Roskarl 5 ex Rast 
      Skrattmås 4 2K+ str S 
      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Fiskmås 1 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 1 ex Stationär 
      Ladusvala - ex str S 
      Trädpiplärka 1 ex str S 
      Ängspiplärka 10000 ex str SV (Kraftig flyttning under kortare 

och längre perioder hela dagen. Minst 10 000 ex på bred front, 
samt högt och lågt!) 

      Rödstrupig piplärka 1 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 3 ex Rast 
      Gulärla 20 ex str S 
      Forsärla 2 ex str S (Klockan 06:35 (GAN) och 07:30 (JOF).) 
      Sädesärla 100 ex Str 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Stenskvätta 5 ex Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Bofink 1 ex Förbifl. 
      Bergfink 5 ex Förbifl. 
      Grönfink 1 ex Förbifl. 
      Grönsiska 10 ex Förbifl. 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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SÖNDAG 15 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Lars 
Hellberg, Mikael Hake 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 15 september 
2013 
 
 
VÄDER 
Mulen natt, morgon och f.m. Måttligt-kraftigt regn klockan 03-05,  
därefter lätt-måttligt regn. 
Upphörande nederbörd och växlande molnighet från klockan 11:30  
med lätta skurar. Snabbt stigande vattenstånd i havet under dagen,  
speciellt under e.m. 
Omkring 14:30 avtog SO-vinden helt kort, sedan började vinden dra  
på från väster, innan den började avta långsamt men fortsätta vara 
byig. 
För andra dagen i rad var det värmedaller över havet - för 
fågelskådning  
var artbestämningssikten endast några kilometer. 
 
02:00: SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,7C, vattenstånd +9 cm, mulet, 
god sikt, ca 1008 hPa 
05:00: SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +15,4C, vattenstånd +15 cm, mulet, 
måttligt regn, måttlig sikt 
08:00: SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,1C, vattenstånd +17 cm, 
regnskurar, måttlig sikt, 1005 hPa 
11:00: SO 13 m/s, byvind 17 m/s, +15,3C, vattenstånd +18 cm, 
nedsatt sikt i regn, ca 1003 hPa 
14:00: SSO 11 m/s, byvind 15 m/s, +16,0C, vattenstånd +29 cm, vxl 
moln, regnskurar, 1001 hPa 
17:00: SV 8 m/s, byvind 14 m/s, +14,1C, vattenstånd +30 cm, n. 
mulet, god sikt, 1001 hPa 
20:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,4C, vattenstånd +25 cm, mulet, 
god sikt, 1000 hPa 
 
Väderdata från SMHI.  
Gottskär hotells väderstation härute på Nidingen slutade fungera sent 
i går e.m.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:45 och ner 19:29 
 
 
PERSONAL: 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg.  
 
 



VERKSAMHET: 
7 nät 08:30-13:00. Burfångst i Kausan med 32 burar 06:00-14:00. 
Sträckobservationer klockan 08:00-09:30, 11:15-13:15 och 16:30-
18:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
OB ANSERGÄSS - en sextett drog österut norr om ön. 
BLÄSAND - 63 ex, 10+9+10+1+33, sträckte söderut. 
KRICKA - en kvartett hängde med en nioflock bläsänder. 
SVÄRTA - en + en flög förbi ön. 
 
SMÅLOM - en mot S. 
GRÅHAKEDOPPING - en äldre individ i sommardräkt rundade 
Västudden söderut. 
 
GRÅLIRA - ett ex mot söder klockan 16:54-16:55 inom en kilometer 
utanför Västudden. 
OB. LIRA - klockan 17:54-17:58, långt väster om Nidingen,  
sågs samtidigt en trolig MINDRE respektive GULNÄBBAD lira 
sträcka söderut. 
 
HAVSSULA - två 5K+ och en 4K+ passerade Nidingen långt i norr. 
TOPPSKARV två på Ostudden och en utanför Nordstranden. 
 
KUSTPIPARE - två 1K rastande på SV-udden. 
KUSTSNÄPPA - tre 1K på SV-udden under e.m. 
SMÅSNÄPPA - en 1K födosökte tillsammans med en ung kärrsnäppa 
i Kausan. 
 
KUSTLABB/BREDSTJ. LABB - ett ex klockan 11:50 mot S. 
FJÄLL-/KUSTLABB - två ex klockan 11:50 och 12:45 mot S. 
FJÄLLABB - två 1K mörk fas klockan 12:20 och 13:00 mot S. 
 
FISKTÄRNA - två födosökande utanför Norrstranden samt tre ex 
fisk-/silvertärnor mot S. 
 
 
 
RINGMÄRKNING: 
9 ex av 2 arter 
ängspiplärka 8 och stenskvätta 1. 
 
Totalt denna månad 835 och hittills i år 7 200 nymärkningar.  
 
 
UPPDRAGSARBETE: 
Inget uppdragsarbete har utförts i dag. 
 



 
BESÖKARE: 
Endast vi fyra i stationspersonalen och vår kvartett av skickliga 
byggnadsrenoverare  
från Litauen befolkade ön i dag således en oktett Nidingenbesökare. 
 
 
ÖVRIGT: 
Burarna på Playan fick avvecklas tidigt i gryningen p.g.a. hastigt 
ökande vind och sjö  
under natten. De fick tångruskor och onämnbara alger i och över sig.  
Som tröst i bedrövelsen fixade Johan en fin andrafrukost med kaffe, 
pannkakor med  
jordgubbs- och björnbärssylt. De senare bären plockade nu i 
september och syltade  
av Lasse, som till e.m.-kaffet dessutom svängde ihop en mjuk 
pepparkaka! 
 
 
DAGENS LIMERICK återupprättas härmed efter ett par dagars 
bortavaro. Den tillägnas  
en person i stationspersonalen som inte har uppmärksammats tidigare 
i detta forum  
 
En snickare från Svartlavsvägen, 
med hammaren var väldigt trägen, 
ja, han bankade och slog, 
och spikarna *tog*, 
tills en av hans tummar kom i vägen. 
 
 
VID DATORN: 
Göran Andersson och Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 8 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. ansergås 6 ex str O 
      Bläsand 63 ex str S (10+1+9+10+33.) 
      Bläsand 1 ex Stationär 
      Kricka 4 ex str S (Med i en flock bläsänder, som rundade 

Västudden.) 
      Gräsand 13 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex str S 
      Svärta 2 ex Förbifl. (1+1) 
      Smålom 1 ex str S 
      Gråhakedopping 1 2K+ str S 
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      Gulnäbbad lira? 1 ex str S (Klockan 17:54-17:58 långt väster om 
Nidingen. Samtidigt sågs en ob. lira - troligen en mindre.) 

      Grålira 1 ex str S (Klockan 16:54-16:55 inom en kilometer 
utanför Västudden.) 

      Ob. lira 1 ex str S (Klockan 17:54-17:58 troligen en mindre lira 
långt väster om Nidingen. Samtidigt sågs en trolig gulnäbbad 
lira.) 

      Havssula 1 4K+ str SV (Klockan 11:40) 
      Havssula 2 5K+ str SV (Klockan 11:35 och 17:01) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Rast (Två på Ostudden, en utanför 

Nordstranden.) 
      Sparvhök 1 ex Str 
      Större strandpipare 1 ex Rast 
      Ljungpipare 2 ex Str 
      Kustpipare 2 1K Rast (Sydvästudden.) 
      Kustsnäppa 3 1K Rast (Sydvästudden.) 
      Småsnäppa 1 1K Rast (Kausan.) 
      Kärrsnäppa 20 1K Rast (Kausan enstaka samt de flesta på 

Sydvästudden.) 
      Brushane 3 1K Rast (Sydvästudden.) 
      Enkelbeckasin 1 ex Str 
      Roskarl 5 1K Rast (Sydvästudden) 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 ex str SV (Klockan 11:50.) 
      Ob. kust-/fjällabb 2 ex str SV (Klockan 11:50 och 12:45.) 
      Fjällabb 2 1K str SV (Klockan 12:20 och 13:00.) 
      Fiskmås 1 ex str S 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 3 ex str S 
      Fisktärna 2 1K Födosökande 
      Större hackspett 1 ex Rast 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Stenskvätta 5 ex Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Bofink 1 ex Rast 
      Grönsiska - ex Lockläte 
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MÅNDAG 16 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Lars 
Hellberg, Mikael Hake 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 16 september 
2013 
 
 
VÄDER 
Mulen natt. Det utlovade heldagsregnet för måndagen nådde 
Nidingen klockan 02.  
Under natten och morgonen föll barometern omkring en 
tryckenhet/tim. 
För tredje dagen i rad var det värmedaller över havet - för 
fågelskådning var  
artbestämningssikten endast några kilometer. 
 
02:00: S 9 m/s, byvind 15 m/s, +13,2C, vattenstånd +23 cm, mulet, 
lätt regn, 997 hPa 
05:00: S 14 m/s, byvind 19 m/s, +13,6C, vattenstånd +22 cm, måttligt 
regn, måttlig sikt, 994 hPa 
08:00: SSO 15 m/s, byvind 19 m/s, +13,7C, vattenstånd +9 cm, 
regnskurar, nedsatt sikt, 990 hPa 
11:00: SV 6 m/s, byvind 20 (!) m/s, +12,3C, vattenstånd +7 cm, 
mulet, uppehåll 
14:00: SV 11 m/s, byvind 15 m/s, +14,6C, vattenstånd +10 cm, n. 
klart, soligt, 991 hPa 
17:00: SV 9 m/s, byvind 14 m/s, +14,5C, vattenstånd +25 cm, 
halvklart, god sikt, 992 hPa 
20:00: SSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,2C, vattenstånd +27 cm, 
halvmulet, god sikt, 993 hPa 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:47 och ner 19:26 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg.  
 
 
VERKSAMHET 
11 nät 11:30-17:00. Burfångst i Kausan med 6 vadarfällor 11:00-
21:00  
och på Playan med 8 vadarfällor 12:00-21:00.  



Nattfångst (JOF) gav två större strandpipare och en kärrsnäppa.  
Sträckobservationer klockan 07:15-08:15, 11:00-13:30, 14:00-18:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
BLÄSAND - fem sträckande samt en rastande. 
KRICKA - ett ex förbiflygande, troligen en rastande individ. 
STORLOM - en äldre individ i sommardräkt tangerade Västudden 
söderut. 
 
GRÅLIRA - fem gråliror!  
Ett ex mot söder klockan 16:28 inom 50 meter utanför Västudden 
följdes av  
fyra till längre ut i väster: klockan 16:59, 17:14, 17:29 och 17:38. 
 
HAVSSULA - en 2K-sula var enda representanten för arten i dag. 
TOPPSKARV - en fiskande utanför Nordstranden. 
 
KUSTPIPARE - tre sträckande. Dessutom två rastande, varav en 2K+ 
KUSTSNÄPPA - tre 1K rastande på ön i dag. Troligen samma 
individer som igår.  
Sågs även flyga längs Nordstranden tillsammans med tjoget 
kärrsnäppor och  
en kvintett större strandpipare. 
 
ENKELBECKASIN - 25 ex, i tre flockar, sträckte söderut: 12+8+5 
 
FISKTÄRNA - minst två ex i dag. 
SILLGRISSLA - ett ex sträckande mot syd. 
TOBISGRISSLA - en 1K svirrade förbi Västudden söderut. 
 
TUMLARE en individ simmande västerut strax NV om Nidingen. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 6 arter: 
sparvhök 1, större strandpipare 2, kärrsnäppa 1, ängspiplärka 7, 
skärpiplärka 1 och 
stenskvätta 1. 
 
Totalt denna månad 848 och hittills i år 7 213 nymärkningar.  
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete har utförts i dag. 
 
 
BESÖKARE 



En kvartett stationspersonal och våra fyra litauiska snickare var här i 
dag -  
således åtta personer totalt på Nidingen. 
 
 
ÖVRIGT  
Varför slösa denna vindkraftsenergi på en vindriktning som inte är 
helt  
optimal för att skåda havsfåglar? Trots den felriktade vinden lyckades  
vi se fem gråliror under eftermiddagen.  
Märkligt detta med fåglar. Nästan inga andra *havsfåglar* sågs - bara  
gråliror.  
I övrigt har det inte varit så mycket aktivitet vare sig hos fåglar eller  
hos stationspersonal under dagen.  
Om man inte var blåst förut, så är man det garanterat nu! 
 
DAGENS LIMERICK tillägnas en väldigt speciell amerikansk tjej 
från University of Utah,  
som jag och Johan lärde känna under vår ringmärkningsvecka på 
Gotland, innan vi  
åkte till Nidingen. Hon håller just nu på att samla in data till sin 
doktorsavhandling,  
som kommer att behandla fylogenin hos fåglarnas parasiter.  
Observera att ordet *tittie* refererar till en mes, inget annat :) 
 
 
Hi Heidi, this limerick is for you: 
 
A girl from Salt Lake City, 
who removed parasites from a tittie, 
said: - Small birds Ive got, 
for my research quite a lot, 
but very few big ones, what a pity! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson och Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 7 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 5 ex str S 
      Bläsand 1 honfärgad Stationär 
      Kricka 1 honfärgad str S 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30347577&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30347578&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30347579&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30347580&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30347581&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30347582&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30345739&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30345740&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30345742&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 2K+ hane+4 2K+ hona str S 
      Storlom 1 3K+ str S (Klockan 18:27 tangerade en gammal 

storlom i praktfull sommardräkt Västudden.) 
      Grålira 5 ex str S (Passerade utanför Västudden, med vardera ett 

ex, klockan 16:28, 16:59, 17:14, 17:29 och 17:38!) 
      Havssula 1 2K str S (Klockan 07:55-08:02) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast 
      Sparvhök 1 1K hona Stationär (Ringmärktes) 
      Stenfalk 1 ex Str 
      Större strandpipare 5 ex Rast 
      Kustpipare 1 1K++1 2K+ Rast 
      Kustpipare 2 1K+ str S 
      Kustsnäppa 4 1K Rast 
      Kärrsnäppa 25 ex Rast 
      Brushane 4 ex Stationär 
      Enkelbeckasin 25 ex str SV (12+8+5) 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Fisktärna 3 ex Födosökande 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla 1 ex str S 
      Större hackspett 1 1K Stationär (Troligen samma individ som 

lördag-söndag 14-15.9.) 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Stenskvätta 5 1K+ Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast (Kausan) 
      Blåmes 1 ex Stationär 
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TISDAG 17 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Lars 
Hellberg, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +15 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 17 september 
2013 
 
 
VÄDER 
Nästan molnfri efternatt med fin stjärnhimmel. Tillfälligt avtagande 
vind i gryningen  
men ganska snart ökande vindstyrka från S och SSO. 
För fjärde dagen i rad värmedaller över havet för fågelskådning var 
sikten för  
artbestämning endast några kilometer. 
 
02:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,7C, vattenstånd +32 cm, 
halvklart, god sikt, 995 hPa 
05:00: SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,8C, vattenstånd +36 cm, nästan 
klart, mkt god sikt 
08:00: S 11 m/s, byvind 15 m/s, +12,6C, vattenstånd +26 cm, vxl 
moln, enstaka skurar, mkt god sikt 
11:00: S 12 m/s, byvind 15 m/s, +13,8C, vattenstånd +14 cm, n. klart, 
soligt, 996 hPa 
14:00: SSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +13,6C, vattenstånd +20 cm, n. 
mulet, enstaka regnskurar 
17:00: S 12 m/s, byvind 17 m/s, +14,0C, vattenstånd +32 cm, vxl 
molnighet, regnskurar 
20:00: S 10 m/s, byvind 14 m/s, +14,0C, vattenstånd +18 cm, 
halvklart, fullmåne 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:49 och ner 19:23 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg.  
 
 
VERKSAMHET 
20 nät klockan 06:00-11:30.  



Burfångst i Kausan med 6 vadarfällor klockan 06:0008:30 och 28 
vadarfällor  
08:30-21:00. Playan hade 8 vadarfällor i fångst 06:00-21:00. 
Sträckobservationer klockan 06:45-09:15, 14:45-17:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
KRICKA - en kvartett sträckte söderut. 
STJÄRTAND - fyra på flyttning mot S sågs under tidiga kvällen. 
 
HAVSSULA - en 2K och en 5K+sula repr. arten i dag. 
TOPPSKARV - en förbiflygande utanför Nordstranden. 
 
STENFALK - ett ex jagade tättingar norr om ön på morgonen samt en 
individ  
strax innan skymningen. 
 
SPARVHÖK - den unga honan från i går kvar på ön i dag. 
 
KUSTPIPARE - en mycket vacker 2K+ i sommardräkt i Kausan. 
KÄRRSNÄPPA - 40 ex rastande. 
SMÅSNÄPPA - en 1K kvar. 
BRUSHANE - nu hela elva ex i flocken. 
 
SILLGRISSLA - ett ex sträckande mot syd. 
TOBISGRISSLA - ett par 1K-individer har setts nära ön i dag. 
 
STÖRRE HACKSPETT - två rastande, tidigare ringmärkta härute.  
En av individerna blev frukost åt en sparvhök. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
22 ex av 6 arter: 
kärrsnäppa 1, ängspiplärka 11, skärpiplärka 4, sädesärla 3, rödhake 1  
och lövsångare 2. 
 
Totalt denna månad 870 och hittills i år 7 235 nymärkningar.  
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Slånbuskageröjning (2 tim) och gräsklippning (4 tim) utfördes i dag 
av  
Johan resp. Mikael. 
 
 
BESÖKARE 
En kvartett stationspersonal på ön samt våra fyra litauiska 
timmermän,  



som skulle farit i land på en veckas ledighet i dag. Men de får vänta 
på  
transport till i morgon f.m. då vinden ska vara måttlig.  
Således åtta personer totalt på Nidingen. 
 
 
DAGENS LIMERICK 
tillägnas den tornfalk som idag gjorde fruktlösa försök att hitta något 
byte  
över Nidingens däggdjursfria yta.  
Liksom igår vill jag tillfoga ett förtydligande. Sista ordet i dagens 
limerick  
hänvisar till tornfalkens bytesdjur, inget annat***  
 
För er, ni som har lite mer flexibel fantasi, rekommenderas första 
sketchen  
i följande klipp från Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v*5qI6x8yngPM 
 
* eftersom Svalan inte återger likhetstecken, är detta ersatt med en 
asterisk 
Alltså . . . byt ut asterisken i adressen mot ett likhetstecken, så 
fungerar det! 
 
 
En tornfalk ifrån Johannishus, 
på Nidingen i ögat fick grus, 
han sa: - Jag jagat i timmar, 
och ögonen immar, 
men här finns ju inte ens en mus. 
 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson och Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 11 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 3 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex Förbifl. 
      Bläsand 1 ex Stationär 
      Kricka 4 ex str S 
      Gräsand 13 ex Stationär 
      Stjärtand 4 ex str S 
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      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 8 ex str S 
      Havssula 1 2K str S (Klockan 16:50 en 2K och en 5K+ passerade 

Nidingen) 
      Havssula 1 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Förbifl. 
      Sparvhök 1 1K hona Födosökande (Hann sätta i sig en bröstfilé 

från en ringmärkt större hackspett innan Lasse Hellberg ingrep. 
Sparvhöken var samma individ som ringmärktes i går.) 

      Tornfalk 1 1K Födosökande 
      Stenfalk 2 ex Födosökande (Jagade tättingar norr om 

Nordstranden på morgonen. Ett ex sågs strax innan skymningen.) 
      Större strandpipare 6 ex Rast 
      Ljungpipare 4 ex str S 
      Kustpipare 1 2K+ Rast (Fin individ i sommardräkt rastade i 

Kausan.) 
      Kustpipare 1 1K Rast 
      Kustsnäppa 4 1K Rast (Alternerat mellan SV-udden och 

Västudden.) 
      Småsnäppa 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 40 ex Rast (Alternerat mellan SV-udden och 

Västudden.) 
      Brushane 11 ex Rast (Alternerat mellan SV-udden och 

Västudden.) 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast (Dammen) 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Skrattmås 1 2K+ str S 
      Fiskmås 4 1K str S 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 2 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K Rast 
      Större hackspett 2 1K Märkt (En av de i förra veckan märkta 

individerna togs av en sparvhök. Lasse H råkade störa i frukosten, 
så ringen kunde kontrolleras.) 

      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Stenskvätta 5 1K Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 1 1K Str 
      Lövsångare 2 1K Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
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ONSDAG 18 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Lars 
Hellberg, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +13 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 18 september 
2013 
 
 
VÄDER 
Under efternatten växlande molnighet och mycket korta regnskurar.  
Dagen bjöd på vindar från alla håll, åska, en del regnskurar, ett par  
större och mycket höga tromber öster om Nidingen. Spektakulärt! 
Under e.m. uppklarnande, perioder av stiltje och skön sensommarsol. 
 
05:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +13,0C, vattenstånd +15 cm, n. 
mulet, regnskurar 
08:00: NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +11,6C, vattenst +13 cm, n. mulet 
11:00: vxl 1 m/s, byvind 3 m/s, +12,3C, vattenst +8 cm, mulet, 
regnskur, åska på avst 
14:00: vxl 2 m/s, byvind 4 m/s, +11,8C, vattenst +12 cm, n. mulet, 
enst regnskurar 
17:00: SSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +13,4C, vattenst +21 cm, halvklart, 
soligt 
20:00: SO 2 m/s, byvind 5 m/s, +13,1C, vattenst +35 cm, n. klart,  
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:51 och ner 19:21 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg.  
 
 
VERKSAMHET 
29 nät klockan 06-08, 30 nät kl 08-14, 27 nät kl 14-17. 
Burfångst med 28 vadarfällor kl 06-21 i Kausan och 8 vadarfällor  
på Playan kl 06-21. 
 
 
OBSERVATIONER 
 
PRUTGÅS - en mot NV. 



GRÅHÄGER - en kvintett mot SV vid 18-tiden. 
 
TORNFALK - tre str SV. 
STENFALK - två jagande, två flyttande. 
 
KUSTSNÄPPA - åtta 1K-individer. 
MYRSPOV - en sträckte SV tillsammans med en kustpipare. 
STÖRRE HACKSPETT - en rastande. Ringm här för två veckor 
sedan. 
 
SIBIRISK PIPLÄRKA - en 1K+ ringmärktes under morgonen.  
Klockan 08 låg den i nedersta våden i Strandoxelns södra nät, alltså 
nät 4B.  
Sibirpipen lossades av Lasse H och överlämnades till Göran A, som 
hade en  
tom transportpåse tillhands.  
Fågeln examinerades av Johan F och Mikael H, som redan satt i 
labbet och  
mätte en storvuxen trädpiplärka ... 
 
MINDRE KORSNÄBB - minst nio ex rastade. Ett ex ringm - 
stationens blott 
17:e märkta genom tiderna! 
 
 
RINGMÄRKNING 
113 ex av 16 arter: 
kustsnäppa 1, kärrsnäppa 19, SIBIRISK PIPLÄRKA 1, trädpiplärka 
3,  
ängspiplärka 43, skärpiplärka 25, sädesärla 2, gärdsmyg 3, rödhake 1,  
stenskvätta 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, gransångare 1,  
lövsångare 6, bergfink 2 och MINDRE KORSNÄBB 1. 
 
Totalt denna månad 983 och hittills i år 7 348 nymärkningar.  
 
 
 
BESÖKARE 
I dag avreste renoverarkvartetten medan stationens personalfyra blev 
kvar.  
Sent på e.m. kom Stefan ut med en grupp på 14 och strax före RIB-
båten  
en mindre båt med två personer. 
Sammanlagt 25 besökare på Nidingen. 
 
 
ÖVRIGT  
Fyra arter piplärkor i fångsten under en dag på samma lokal . . . torde 
inte  
inträffa så ofta. I dag lyckades vi tack vare Nidingens och Hallands 



första  
sibiriska piplärka! 
 
MIKAEL OM SIBIRPIPEN: 
Det började med att Johan stötte upp en skulkande piplärka från 
slånbuskarna  
innan Kruthuset. Den flög till en versrosbuske och vi närmade oss 
försiktigt.  
Plötsligt flög den iväg mot nätraden nedanför vår trädgårdsfålla. 
Johan kutade  
efter och hittade en piplärka i ett av näten. Vi tog med den till labbet 
och fann  
att det var en trädpip, men med en vinglängd som överskred det 
intervall som 
anges i Svenssons.  
Bäst som vi satt där kom Göran in med ytterligare en piplärka som 
Lasse hade  
plockat ur nät 4B vid Strandoxeln. En viss turbulens uppstod, då vi 
alla insåg att  
detta var en sibirisk piplärka.  
Vidare undersökningar gav vid (eller kanske i) handen, att den första 
individen  
var en storvuxen trädpiplärka och den andra en sibirisk piplärka.  
Sannolikt var det sibirpipen vi stötte i vresrosen och som sedan flög 
till Strandoxeln,  
medan trädpiplärkan hade flugit in i ett av näten nedanför vår 
trädgårdsfålla en  
stund tidigare.  
Sicket sammanträffande! 
 
 
En piplärka från Vladivostok, 
kom till Nidingen ganska så tjock. 
Och den glädje kunde bringa, 
efter att Lasse fick springa, 
så väl över sten och stock! 
 
 
VID DATORN 
Göran A och Mikael H 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kustsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 19 ex Ringm 
      Sibirisk piplärka 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 3 ex Ringm 
      Ängspiplärka 43 ex Ringm 
      Skärpiplärka 25 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
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      Rödhake 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 2 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Mindre korsnäbb 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Prutgås 1 ex str NV 
      Bläsand 30 ex str S 
      Bläsand 3 ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 16 ex str S 
      Svärta 2 ex str S (Med sjöorrar) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Tornfalk 3 ex str SV 
      Stenfalk 2 ex str SV 
      Stenfalk 2 ex Födosökande 
      Strandskata 1 ex Rast 
      Större strandpipare 10 ex Rast 
      Kustpipare 1 ex Rast 
      Kustpipare 1 ex str SV 
      Kustsnäppa 8 ex Rast (Ostudden) 
      Kärrsnäppa 40 ex Rast 
      Brushane 4 ex Rast 
      Myrspov 1 ex str SV 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Ostudden) 
      Rödbena 1 ex Rast (Ostudden) 
      Roskarl 4 ex Rast (Ostudden) 
      Skrattmås 1 2K str S 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Fisktärna 2 ex str S 
      Större hackspett 1 1K Rast (Kontroll av en individ som märktes 

på Nidingen 3.9) 
      Ladusvala 1 ex Förbifl. 
      Sibirisk piplärka 1 1K+ Rast (Fångad spontant strax före kl 

08:00 i nedersta våden på nät 4B, Strandoxeln, strax norr om 
fågelstationen. Lösgjordes ur nätet av Lasse H, fördes till labbet 
av Göran A och examinerades av Johan F och Mikael H. Ny art 
för Halland och därmed även Nidingen.) 

      Trädpiplärka 3 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 10 ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Rast 
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      Rödhake 5 ex Rast 
      Stenskvätta 10 ex Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Törnsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 3 ex Rast 
      Grönsiska 5 ex Lockläte (Liten flock hördes vid några tillfällen.) 
      Mindre korsnäbb 9 ex Rast (Ett ex ringmärktes, vilket var blott 

stationens 17:e märkning genom tiderna!) 
      Sävsparv 1 1K+ hona Rast 
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TORSDAG 19 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Lars 
Hellberg, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +15 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    - 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 19 september 
2013 
 
 
VÄDER 
Under natten vxl moln och regnskurar. Åska klockan 02-03. 
Vid halvsjutiden kraftig åska i väster. Klockan 07:15 sågs en kraftig 
tromb i SV  
och en kvart senare fanns tre kraftiga åskceller med mycket regn runt 
Nidingen.  
Vi fick lätt till måttligt regn i knappt en timme klockan 08-09. 
Redan vid halvelvatiden var dagen precis så fin som fågelfängarna 
och piplärkorna  
vill ha det nere i Kausan. 
 
02:00: SO 3 m/s, byvind 7 m/s, +11,5C, v: +22 cm, vxl moln, 
regnskurar, åska, god sikt, 1001 hPa 
05:00: S 0,5 m/s, byvind 1 m/s, +12,4C, vattenstånd +28 cm, n. klart, 
mkt god sikt 
08:00: NNV 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,5C, vattenstånd +30 cm, n. 
mulet, regnskurar, åska, 1003 hPa 
11:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,3C, vattenstånd +20 cm, n. klart, 
regn långt ner i SV, 1004 hPa 
14:00: V 3 m/s, byvind 6 m/s, +15,4C, vattenstånd +10 cm, n. klart, 
soligt, mkt god sikt, 1005 hPa 
17:00: VSV 3 m/s, byvind 6 m/s, +14,8C, vattenstånd +15 cm, n. 
klart, mycket fint sensommarväder! 
20:00: SV 2 m/s, byvind 5 m/s, +13,5C, vattenstånd +20 cm, n. klart, 
mkt god sikt 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:53 och ner 19:18 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg.  
 
 
VERKSAMHET 



30 nät klockan 06:00-13:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och  
7 vadarfällor på Playan 06:00-20:00. 
 
 
OBSERVATIONER 
 
TOPPSKARV - två ex under morgonen på Klockfotsrevet. 
 
BIVRÅK klockan 19:16, samtidigt som solen gick ned, upptäckte 
Johan  
en sydsträckande ungfågel högt över Nidingen! 
 
STENFALK en 1K fångades vid Kruthuset, i nät 12C. Närmare 40 
stenfalkar  
har märkts på Nidingen sedan starten 1980. 
 
STÖRRE HACKSPETT - två nya individer rastade. Båda 
ringmärktes. 
 
SIBIRISK PIPLÄRKA - spontant återfångad på morgonen  
i ett av vinkelnäten vid flädern, nätplats 14. 
 
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA- två ex söderut 06:48 resp. 06:50. 
FORSÄRLA - sträckförsök ut över Västudden 07:35. 
 
MINDRE FLUGSNAPPARE - en 1K ringmärktes. Drygt 50 ex har 
ringmärkts  
på Nidingen sedan starten 1980. 
 
BRUNSISKA - två individer fick ring. 
MINDRE KORSNÄBB - en elvaflock steg till mycket hög höjd och 
drog mot SV. 
 
 
TUMLARE - en grupp på tre individer simmade österut norr om ön 
klockan 07:00 
 
 
RINGMÄRKNING 
193 ex av 20 arter: 
 
STENFALK 1, större strandpipare 3, kärrsnäppa 5, STÖRRE 
HACKSPETT 2,  
ängspiplärka 51, skärpiplärka 46, sädesärla 3, gärdsmyg 4, järnsparv 
1,  
rödhake 40, taltrast 5, trädgårdssångare 1, lövsångare 7, kungsfågel 2,  
MINDRE FLUGSNAPPARE 1, bofink 5, bergfink 4, grönsiska 2, 
brunsiska 2  
och sävsparv 8. 



 
Totalt denna månad 1 176 och hittills i år 7 541 nymärkningar.  
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Röjning av slånbuskar, fyra timmar. Bortforsling av slaget hö, en 
timme.  
Gräsklippning, en timme. 
 
 
BESÖKARE 
Stationskvartetten på ön fick sällskap av Stefan med grupp.  
Summa 12 besökare på Nidingen i dag. 
 
ÖVRIGT  
- Lasse röjde bort tång från båtslipen i hamnen. Nu kan vi sjösätta 
stationsbåten  
och ordna personalbyte på lördag.  
- Nätgatorna har ansats med gräsklipparen under e.m. 
- Mikael och ovan nämnde tångröjare badade från stora bryggan. 
- Tromber och intensiva åskceller under morgonen. Som närmast slog 
blixten ner  
en kilometer norr om Nidingen. 
- Göran fångade sin första stenfalk . . . efter alla dessa år! Den hade 
flugit in i nät  
12C vid Kruthuset.  
Ett passligt nät eftersom det finska namnet ampuhaukka antyder att 
denna falk 
kommer som ett skott, som skjuten ur en kanon! 
 
 
DAGENS LIMERICK - som vanligt ekvilibrerad av Mikael: 
 
En söt mindre flug ifrån Stocka, 
med ett nät på Nidingen sågs krocka. 
Så Johan fick chansen, 
till extravagansen, 
att den lille ur maskorna plocka. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson och Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Stenfalk 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 5 ex Ringm 
      Större hackspett 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 51 ex Ringm 
      Skärpiplärka 46 ex Ringm 
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      Sädesärla 3 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 40 ex Ringm 
      Taltrast 5 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Mindre flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bofink 5 ex Ringm 
      Bergfink 4 ex Ringm 
      Grönsiska 2 ex Ringm 
      Gråsiska 2 ex Ringm (Brunsiskor.) 
      Sävsparv 8 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex Str 
      Vitkindad gås 4 ex str S 
      Kanadagås 18 ex str S 
      Bläsand 4 ex str S 
      Kricka 7 ex str S 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex str S 
      Svärta 1 ex Förbifl. 
      Storskrake 1 2K+ hane str S 
      Ob. små-/storlom 1 ex str S 
      Storlom 2 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär (Klockfotsrevet.) 
      Bivråk 1 1K str S (Uppt av Johan F på hög höjd över Nidingen kl 

19:16! Alltså samtidigt som solen gick ner!) 
      Sparvhök 1 ex str SV 
      Ormvråk 1 ex str S 
      Stenfalk 1 1K Födosökande 
      Strandskata 1 ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Rast 
      Kustpipare 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 40 ex Rast 
      Brushane 30 ex str SV 
      Brushane 3 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Lockläte 
      Roskarl - ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 2 1K Rast 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Ladusvala 2 ex str S 
      Sibirisk piplärka 1 1K+ Rast (Spontant återfångad vid nätplats 

14, Fläderbusken, där den skulkade i går.) 
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      Trädpiplärka 5 ex Str 
      Ängspiplärka 5000 ex str SV (Mycket kraftigt sträck. Grov 

uppskattning i underkant. Kan ha varit en oerhörd bra häckning i 
år.) 

      Rödstrupig piplärka 2 ex str SV (Klockan 06:48 och 06:50.) 
      Rödstrupig piplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Gulärla 5 ex Str 
      Forsärla 1 ex Sträckförsök (Klockan 07:35) 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 100 ex Rast 
      Stenskvätta 3 ex Rast 
      Taltrast 20 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast 
      Kungsfågel 5 ex Rast 
      Mindre flugsnappare 1 1K Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink 1 ex Förbifl. 
      Grönsiska 20 ex Förbifl. 
      Hämpling 2 ex Förbifl. 
      Brunsiska 2 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 11 ex str SV 
      Sävsparv 15 ex Rast 
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FREDAG 20 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Lars 
Hellberg, Mikael Hake 

 

 Temperatur:    +15 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Nästan klart (1-2/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 20 september 
2013 
 
 
VÄDER 
Klar natt blev halvmulen gryning med, tråkigt nog, kortvarigt 
duggregn.  
Uppklarnande vid 07-tiden. Vid lunchtid omslag till västvind. 
 
02:00: SSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,5C, vattenstånd -2 cm, n. klart 
05:00: vindstilla, +12,8C, vattenstånd +2 cm, n. mulet, lätt duggregn 
08:00: SO 2 m/s, byvind 5 m/s, +12,2C, vattenstånd +11 cm, 
halvklart, 1009 hPa 
11:00: SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +13,8C, vattenstånd +5 cm, halvklart, 
mkt god sikt 
14:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,3C, vattenstånd +3 cm, n. klart, 
mkt god sikt, 1012 hPa 
17:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,4C, vattenstånd +12 cm, n. klart 
20:00: V 2 m/s, byvind 3 m/s, +13,5C, vattenstånd +22 cm, klart, mkt 
god sikt, 1014 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 06:55 och ner 19:15 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg.  
 
 
VERKSAMHET 
30 nät klockan 06:00-13:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM - en trio mot SV klockan 07:58. 
BIVRÅK - en 1K sträckte SV över ön klockan 16:05. 
STÄPPHÖK en 3K+ hona sträckte klockan 08:25-08:29 mot V.  



Den upptäcktes redan öster om Ostudden tack vare vitfåglarna.  
Stäpphonan kretsade ibland söder om Playan och fortsatte sen  
västerut längs öns sydsida. NY ART FÖR NIDINGEN! 
 
FISKGJUSE - en flyttande 1K-gjuse vid halvtretiden på e.m. 
PILGRIMSFALK - en 1K på ön från klockan 07:30. 
STORFALK - en ljust gråryggad storfalk med lång stjärt fick upp  
Nidingens alla vit- och sjöfåglar. Sågs endast bakifrån. 
STENFALK sedd några gånger under morgonen. 
 
TRETÅIG MÅS - en äldre individ sågs helt kort på västsidan. Arten 
ej sedd sedan 12.9. 
STÖRRE HACKSPETT - en individ på ön. 
 
LADUSVALA - minst sju flyttande i dag. 
FORSÄRLA - sträckande ut över Västudden klockan 06:57. 
 
RÖDSTJÄRT - efter en markant sträck- och ringmärkningstopp 11-
13.9,  
var dagens individ den första på en vecka. 
 
LAPPSPARV vardera ett ex sträckte västerut klockan 07:50 över 
fågelstationen)  
och 08:58 förbi ringmärkarlabbet. 
 
 
RINGMÄRKNING 
77 ex av 11 arter: 
större strandpipare 3, ängspiplärka 33, skärpiplärka 17, gärdsmyg 4, 
rödhake 3, rödstjärt 1,  
stenskvätta 1, gransångare 1, lövsångare 3, kungsfågel 1 och sävsparv 
10. 
 
Totalt denna månad 1 253 och hittills i år 7 618 nymärkningar.  
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Röjning av skott och grenar från kommande slånbärsbuskar mellan 
stationens  
trädgårdsfålla och Strandoxeln samt högt fjolårsgräs i fyrbyn (6 
timmar). 
Tömning och städning av gästtoaletten nere vid hamnen (1 timme). 
Reparation av rasad stengärdsgård längs stigen förbi öns 
trädgårdsland (0,5 timme). 
 
 
BESÖKARE 
Potatis-Gunnar kom ut med sin båt i det sköna eftermiddagsvädret för 
en kaffe,  
Lasses nybakade citronkaka och, som alltid, för en givande och 



trevlig pratstund  
denna sensommardag.  
Strax före solnedgången kom en mindre båt in till hamnen med två 
personer  
på ett kortare besök. Vi var alltså sju personer på Nidingen i dag. 
 
 
ÖVRIGT  
Renoverarnas stora virkeshög eldades upp liksom Johans enorma hög 
av  
slånbärsgrenar och fjolårsgräs. Innan eldningschefen Mikael tände på,  
kontaktades förstås Räddningstjänsten i Göteborg. 
Potatis-Gunnar meddelade att vattentemperaturen nere i hamnen låg 
på  
drygt +17 grader, vilket ytterligare inspirerade personalen till ett dopp 
i  
havet från stora bryggan sent på e.m!  
Som medbadare hade vi, på insidan, två riktiga baddare . . . två stora  
exemplar av fiskarten TJOCKLÄPPAD MULTE (Chelon labrosus)! 
 
 
DAGENS LIMERICK 
En stäpphök som kom från Bassås, 
smörjde ej på Nidingen sitt krås, 
nej hon snabbt flög förbi, 
och gjorde sorti, 
men sågs av oss alla gu nås. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson och Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Ängspiplärka 33 ex Ringm 
      Skärpiplärka 17 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Sävsparv 10 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 1 ex Stationär 
      Kricka 1 ex Rast 
      Gräsand 19 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Smålom 3 1K str S 
      Storlom 1 ex Str N 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex (Tre på Klockfotsrevet, tre på Ostudden.) 
      Gråhäger 1 ex Str NO 
      Bivråk 1 1K str SV (En 1K sträckte SV över ön klockan 16:05.) 
      Sparvhök 2 ex Födosökande 
      Fiskgjuse 1 1K Str (En flyttande 1K-gjuse satte fart på öns trutar 

och sjöfåglar vid halvtretiden på e.m. Födosökte helt kort.) 
      Ob. falk 1 ex str SV (En storfalk, ljusgrå ovansida och 

långstjärtad drog lågt mot SV - sågs endast bakifrån. Fick upp all 
vit- och sjöfågel.) 

      Stenfalk 1 ex Födosökande 
      Pilgrimsfalk 1 1K hona Födosökande 
      Större strandpipare 10 ex Rast 
      Kustpipare 1 ex Lockläte 
      Tofsvipa 1 ex Rast (SV-udden) 
      Kustsnäppa 4 ex str SV (Tillsammans med tjoget kärrsnäppor 

rakt över ön klockan 07:29.) 
      Småsnäppa 1 ex Rast (Västudden) 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast 
      Brushane 3 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 2K+ Förbifl. 
      Sillgrissla 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla 1 1K Förbifl. (Lokal tobisgrissla som flög norr om ön 

klockan 09:35.) 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Större hackspett 1 ex Rast 
      Ladusvala 7 ex str SV 
      Trädpiplärka 5 ex Str 
      Ängspiplärka 5000 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 2 ex str SV (Sträckte ut över Västudden klockan 06:57 

samt en mitt på dagen.) 
      Sädesärla - ex Förbifl. 
      Gärdsmyg 5 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Lockläte 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Rödstjärt 1 hona Rast (Efter en markant sträck- och 

ringmärkningstopp 11-13.9, var dagens individ den första på en 
vecka.) 

      Stenskvätta 5 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast 
      Kungsfågel 5 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Stare 5 ex Rast 
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      Bofink 2 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Förbifl. 
      Grönsiska 5 ex Förbifl. 
      Hämpling 40 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
      Lappsparv 2 ex str V (Vardera ett ex sträckte västerut klockan 

07:50 över fågelstationen respektive 08:58 förbi 
ringmärkarlabbet.) 

      Sävsparv 20 ex Rast 
      Stäpphök 1 2K+ hona str SV 08:25-08:29 (En 3K+ hona sträckte 

klockan 08:25-08:29 mot V. Den upptäcktes redan öster om 
Ostudden tack vare vitfåglarna. Stäpphonan kretsade ibland och 
tog höjd söder om Playan. Fortsatte sen västerut längs öns 
sydsida. NY ART för Nidingen!) 
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LÖRDAG 21 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Hirmas, Lars Hellberg, Lena Dahlkvist, Margareta Wilhelmsson, 
Mikael Hake, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 21 september 
2013 
 
VÄDER 
02:00: V 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,0C, vattenstånd +7 cm, n. klart, 
mkt god sikt, 1017 hPa 
05:00: V 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,3C, vattenstånd +9 cm, n. klart, 
mkt god sikt 
08:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,7C, vattenstånd +12 cm, 
halvmulet, mkt god sikt, 1018 hPa 
11:00: VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,8C, vattenstånd +4 cm, mulet, 
mkt god sikt, 1019 hPa 
14:00: VSV 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,6C, vattenstånd +1 cm, n. 
helmulet, mkt god sikt, 1020 hPa 
17:00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,6C, vattenstånd +7 cm, mulet, 
mkt god sikt, 1020 hPa 
20:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,2C, vattenstånd +15 cm, mulet, 
mkt god sikt, 1020 hPa 
23:00: V 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,6C, vattenstånd +7 cm, mulet, 
mkt god sikt, 1020 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:57 och ner 19:12 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Lasse 
Hellberg avlöstes vid lunchtid av Uno Unger, Lena Dahlkvist, Kerstin 
Hirmas och Margareta Wilhelmsson. Lasse Hellberg rattade båten 
med på- och avgående personal. 
 
VERKSAMHET 
19 nät 06:00-10:00 och 17 nät 10:00-11:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
LJUSBUKIG PRUTGÅS nio ex rastade strax utanför Nordstranden 
på morgonen och f.m. 
PRUTGÅS, rasen bernicla två rastande i Kausan från 09-tiden och 
resten av dagen. En av dem hade kodade färgringar. 
PILGRIMSFALK en ny individ på ön under morgonen. 



SMÅSNÄPPA En årsunge rastade i Kausan under dagen. 
SILLGRISSLA en lokal individ utanför Nordstranden. 
LADUSVALA en sträckande i dag 
SIBIRISK PIPLÄRKA den tidigare ringmärkta (18.9) och 
kontrollerade (19.9) sibirpipen satt plötsligt i ett av näten bakom 
Fotogenboden, när Johan gick 11-rundan! 
LAPPSPARV ett ex flög och lockade flitigt över trädgårdslanden 
07:13, kring Jordkällaren 07:35 och över Kausan tidig eftermiddag. 
 
RINGMÄRKNING 
36 ex av 6 arter: 
Kärrsnäppa 1, brushane 1, ängspiplärka 16, skärpiplärka 13, rödhake 
4 och gråsiska 1. 
Totalt denna månad 1 289 och hittills i år 7 654 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom de 8 personer som utgjorde på- och avgående personal 
besöktes ön av en ensamseglare, alltså totalt 9 besökare idag. 
 
ÖVRIGT 
Inte trodde man att det skulle vara möjligt att få se den tidigare under 
veckan fångade och ringmärkta megarariteten för Halland sibirisk 
piplärka men ibland har man lite extra tur och vid sista nätrundan 
precis innan båten anlände till Nidingen, blev den kontrollerad för 
andra gången sedan den ringmärktes den 18/9 och kunde förnämligt 
visas upp för den nyanlända ringmärkarpersonalen. Bättre start på en 
ringmärkarvecka har man knappast upplevt någon gång! 
 
Dagens limerick är tillagd i efterhand och tillägnas den 
oförtröttlige(?) pågående stationschefen... 
 
En kille på stationens lab., 
var verkligen inte så snabb, 
nej, med en lur han sig stärkte, 
under tiden han märkte, 
och fick höra ett rungande flabb. 
 
VID DATORN 
Göran Andersson, Uno Unger och Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Brushane 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 16 ex Ringm 
      Skärpiplärka 13 ex Ringm 
      Rödhake 4 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Prutgås, rasen bernicla 2 2K+ Rast (Kausan. En var märkt med 
kodad färgring. Noterad av Mikael Hake.) 

      Ljusbukig prutgås 9 2K+ Rast (Nio ex rastade strax utanför 
Nordstranden på morgonen och f.m.) 

      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 60 ex Stationär (Ca 60 ex.) 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ex Rast (Inte samma individ som häromdagen.) 
      Större strandpipare 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Småsnäppa 1 1K Rast (Den höll till i Kausan under eftermiddag 

och kväll.) 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast (Ca 30 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Brushane 2 1K Rast (2 årsungar rastade under dagen på 

Hamnudden och i Kausan varav en hona ringmärktes på kvällen.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast (En lokal individ utanför Nordstranden.) 
      Ladusvala 1 ex Str 
      Sibirisk piplärka 1 2K+ Märkt (Den tidigare ringmärkta (18.9) 

och kontrollerade (19.9) sibirpipen satt plötsligt i ett av näten 
bakom Fotogenboden, när Johan gick 11-rundan!) 

      Ängspiplärka - ex Rast (Ett oräknat antal sträckande/rastande 
varav 16 (5 2K+ och 11 1K) ringmärktes.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär (Ett oräknat antal 
sträckande/rastande varav 13 (1 2K+ och 12 1K) ringmärktes.) 

      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 2 ex Rast 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 årsungar ringmärktes.) 
      Stenskvätta 5 ex Rast (Minst 5 ex på Playan under 

eftermiddagen.) 
      Lövsångare 2 ex Rast 
      Blåmes - ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Brunsiska 1 ex Rast 
      Lappsparv 1 ex Rast (Ett ex flög och lockade flitigt över 

trädgårdslanden 07:13, kring Jordkällaren 07:35 och över 
Kausan tidig eftermiddag.) 

      Sävsparv - ex Rast 
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SÖNDAG 22 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Dahlkvist, Margareta Wilhelmsson, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 22 september 
2013 
 
VÄDER 
Mulet och god sikt från gryningen men vid 09:30-tiden blev sikten 
sämre i samband med begynnande regn. Regnet upphörde 17:00 och 
därefter ökande vind och mycket god sikt västerut och till viss del 
lättande molntäcke.  
02:00: VSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +14,0C, vattenstånd 0 cm, mulet, 
god sikt, 1019 hPa 
05:00: VSV 7 m/s, byvind 11 m/s, +14,2C, vattenstånd 0 cm, mulet, 
god sikt, 1018 hPa 
08:00: VSV 7 m/s, byvind 11 m/s, +14,3C, vattenstånd +2 cm, mulet, 
ganska god sikt, 1017 hPa 
11:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,3C, vattenstånd +2 cm, mulet 
och regn, måttlig sikt, 1016 hPa 
14:00: SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,8C, vattenstånd +6 cm, mulet 
och regn, måttlig sikt, 1013 hPa 
17:00: V 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,8C, vattenstånd +13 cm, mulet 
men mycket god sikt, 1011 hPa 
20:00: VNV 11 m/s, byvind 15 m/s, +15,7C, vattenstånd +14 cm, 
nästan mulet, mkt god sikt, 1012 hPa 
23:00: NNV 7 m/s, byvind 11 m/s, +15,5C, vattenstånd +11 cm, 
nästan mulet, mkt god sikt, 1013 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:59 och ner 19:10 
 
PERSONAL 
Lena Dahlkvist, Kerstin Hirmas, Margareta Wilhelmsson och Uno 
Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 06:15-10:15. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS, rasen bernicla Samma äldre par som igår kvar i Kausan 
även idag. Den ena fågeln har en orange färgring med ett vitt O på 
vänster ben och en mörkblå färgring med ett vitt K på höger ben. 
KUSTPIPARE 1 ex hördes överflygande under regnandet mitt på 
dagen. 



SMÅSNÄPPA Årsungen från igår var kvar i Kausan även i dag. 
MYRSPOV 4 årsungar rastade vid Playastenen vid middagstid. 
STORSPOV En årsunge rastade på Svacken vid middagstid. 
SILLGRISSLA 4 ex sträckande mot S efter 17:00 i samband med 
vindökning och vindvridning till V. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
34 ex av 5 arter: 
Ejder 1, kärrsnäppa 3, ängspiplärka 21, skärpiplärka 5 och sävsparv 4. 
Totalt denna månad 1 323 och hittills i år 7 688 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 4 personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Margareta bjöd oss alla på en riktig smakfull middag bestående av lax 
på purjolöksbädd med Dajmtårta, kaffe och Amaretto till efterrätt. Vi 
tyckte det smakade gudomligt och ser verkligen fram emot när hon 
senare i veckan har lovat bjuda oss på rotmos med rimmad bog.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Ängspiplärka 21 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Prutgås, rasen bernicla 2 ad i par Rast 
      Gräsand 20 ex Stationär (16 hanar + 4 honor, låg i Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Storskarv 75 ex Förbifl. (En flock på ca 75 ex flög över Kausan 

vid 17:30-tiden.) 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Större strandpipare 5 1K Rast 
      Ljungpipare 1 1K Rast 
      Kustpipare 1 ex Str (Den hördes översträckande vid middagstid.) 
      Småsnäppa 1 1K Rast (Årsungen från igår var kvar i Kausan 

även i dag.) 
      Kärrsnäppa 14 1K Rast (3 ex ringmärktes.) 
      Brushane 2 1K Rast (Hane + hona.) 
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      Myrspov 4 1K Rast (De rastade vid Playastenen vid middagstid.) 
      Storspov 1 1K Rast (En årsunge rastade på Svacken vid 

middagstid.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 4 ex str S (De passerade utanför Västudden under tiden 

17:00-18:15.) 
      Ladusvala 3 ex Str (De flög omkring utanför fågelstationen en 

kort stund mitt på dagen men sträckte snart vidare.) 
      Ängspiplärka - ex Rast (6 adulta och 15 årsungar ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En adult hona och 4 årsungar 

ringmärktes.) 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Rödhake 3 ex Rast (Egna kontroller.) 
      Stenskvätta 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Svarthätta 1 hona Rast (Den höll till i trädgårdsfållan.) 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär (Den satt en kort stund på fågelstationens 

tak tidigt på morgonen.) 
      Sävsparv 4 ex Rast (1 ad hane, 1 ad hona och 2 årsunga honor, 

samtliga ringmärktes.) 
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MÅNDAG 23 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Margareta 
Wilhelmsson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 23 september 
2013 
 
VÄDER 
Ungefär halvklart i gryningen och delvis bleke på havet. Därefter 
varierande från nästan mulet till nästan molnfritt fram till 11-tiden. 
Från middagstid helblå himmel resten av dagen. 
02:00: N 1 m/s, byvind 4 m/s, +15,4C, vattenstånd +5 cm, god-
mycket god sikt, 1014 hPa 
05:00: ONO 1 m/s, byvind 1 m/s, +14,7C, vattenstånd +5 cm, god-
mycket god sikt, 1014 hPa 
08:00: NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +13,4C, vattenstånd +8 cm, god-
mycket god sikt, 1014 hPa 
11:00: NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,1C, vattenstånd +14 cm, god-
mycket god sikt, 1015 hPa 
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,9C, vattenstånd +11 cm, mycket 
god sikt, 1015 hPa 
17:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,8C, vattenstånd +6 cm, mycket 
god sikt, 1015 hPa 
20:00: NNV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,4C, vattenstånd +6 cm, nästan 
mulet, mycket god sikt, 1015 hPa 
23:00: NNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,4C, vattenstånd +12 cm, nästan 
mulet, mycket god sikt, 1016 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:02 och ner 19:07 
 
PERSONAL 
Lena Dahlkvist, Kerstin Hirmas, Margareta Wilhelmsson och Uno 
Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 30 nät 06:00-13:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
KRICKA 2 ex låg i Kausan under morgonen. 
KUSTPIPARE 4 årsungar lyfte från Ostudden och sträckte västerut 
över ön vid 08-tiden. Dessutom en årsunge på Playan och vid 
Hamnudden under dagen. 
MYRSPOV Minst 4 årsungar lyfte från Ostudden vid 08-tiden. 



STORSPOV 1 ex sträckte mot SV längs öns nordsida 06:50. 
STÖRRE HACKSPETT 1 ex flög upp och satte sig på östra gamla 
fyren vid 08-tiden men försvann österut strax därefter. 
LAPPSPARV 1 ex flög ivrigt lockande över Västudden 08:45.  
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
94 ex av 13 arter: 
Kärrsnäppa 3, trädpiplärka 1, ängspiplärka 31, skärpiplärka 9, 
gärdsmyg 10, järnsparv 1, rödhake 12, taltrast 7, gransångare 1, 
kungsfågel 4, bofink 1, brunsiska 1 och sävsparv 13. 
Totalt denna månad 1 417 och hittills i år 7 782 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Förutom fågelstationens 4 personer även 2 båtar med sammanlagt 4 
hummerfiskare, alltså totalt 8 besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Hummerfiskepremiär. Enligt uppgift lade ca 50 båtar ut sina tinor 
runt Malön. Stackars humrar! 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 30 ex Ringm 
      Skärpiplärka 9 ex Ringm 
      Gärdsmyg 9 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 13 ex Ringm 
      Taltrast 7 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 13 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 2 ex Rast (De låg tillsammans i Kausan större delen av 
dagen.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 90 ex Förbifl. (Vid ett tillfälle räknades ca 90 ex 
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samtidigt på Klockfotsrevet under förmiddagen.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Strandskata 1 ex Rast (Den flög västerut längs öns sydsida och 

landade ute på Hamnudden vid 11-tiden men sågs även under 
eftermiddagen på västra delen.) 

      Större strandpipare 4 1K Rast (I Kausan.) 
      Ljungpipare 1 1K Rast (Den flög västerut i sällskap med 4 

kustpipare vid 08-tiden efter uppflog från Ostudden.) 
      Kustpipare 5 1K Str (4 årsungar lyfte från Ostudden och sträckte 

västerut över ön vid 08-tiden. Dessutom en årsunge på Playan och 
vid Hamnudden under dagen.) 

      Kärrsnäppa 60 ex Rast (Ca 60 ex. Förutom en adult i långt 
framskriden ruggning till vinterdräkt sågs bara årsungar. 3 
årsungar ringmärktes.) 

      Brushane 1 1K hane Rast (Förutom 1 1K hane sågs en flock på 
10-15 ex med troliga brushanar.) 

      Myrspov 4 1K Rast (Minst 4 årsungar lyfte från Ostudden vid 08-
tiden.) 

      Storspov 1 1K Rast (Den sträckte mot SV utanför Nordstranden 
06:50.) 

      Fiskmås 1 ad Rast (Den stod tillsammans med 100-tals trutar på 
Ostudden.) 

      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 1 ex Rast (Den var på kort besök under 

morgonen innan den försvann österut.) 
      Sånglärka 1 ex Rast (Den flög upp i Kausan och drog troligen 

mot SV.) 
      Trädpiplärka 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 200 ex Rast (Minst 200 ex varav 31 ringmärktes (7 

ad och 24 juv)) 
      Skärpiplärka 50 ex Stationär (Minst 50 ex varav 9 årsungar 

ringmärktes.) 
      Sädesärla 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 10 årsungar ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 12 ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 7 årsungar ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Rast (Den höll till i trädgårdsfållan.) 
      Gransångare 1 2K+ Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 1K Rast (Egen kontroll.) 
      Kungsfågel 4 1K Rast (1 hane + 3 honor, ringmärktes.) 
      Blåmes 1 2K+ hona Stationär (Egen kontroll av en adult hona, 

som märktes den 13/9, den enda märkta hittills i höst.) 
      Gråkråka 3 ex Stationär (De besökte Ostudden under 

eftermiddagen.) 
      Bofink 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 adult hona ringmärktes.) 
      Bergfink 10 ex Rast (Ca 10 rastande/sträckande under 
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morgonen.) 
      Hämpling 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Brunsiska 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Lappsparv 1 ex Rast (Den flög omkring livligt lockande över 

Västudden 08:45.) 
      Sävsparv 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 13 ringmärktes.) 
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TISDAG 24 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Margareta 
Wilhelmsson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 24 september 
2013 
 
VÄDER 
I gryningen en molnbank över Nidingen men en fjärdedel av himlen i 
NO var molnfri. Vid 08-tiden gick gränsen mellan molnbanken och 
den molnfria delen av himlen rakt över Nidingen alltså halvmulet. 
Från 10:00 och framåt var det huvudsakligen solsken från en nästan 
helblå himmel resten av dagen. 
02:00: NNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,3C, vattenstånd +5 cm, mycket 
god sikt, 1015 hPa 
05:00: NNO 5 m/s, byvind 7 m/s, +11,6C, vattenstånd -3 cm, mycket 
god sikt, 1014 hPa 
08:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,5C, vattenstånd -4 cm, mycket 
god sikt, 1014 hPa 
11:00: NNO 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,8C, vattenstånd +1 cm, mycket 
god sikt, 1015 hPa 
14:00: NNV 8 m/s, byvind 10 m/s, +13,1C, vattenstånd -3 cm, 
mycket god sikt, 1015 hPa 
17:00: N 8 m/s, byvind 10 m/s, +13,7C, vattenstånd -9 cm, mycket 
god sikt, 1016 hPa 
20:00: NNO 7 m/s, byvind 10 m/s, +12,2C, vattenstånd -10 cm, 
mycket god sikt, 1017 hPa 
23:00: NNO 3 m/s, byvind 5 m/s, +10,9C, vattenstånd -2 cm, mycket 
god sikt, 1018 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:04 och ner 19:04 
 
PERSONAL 
Lena Dahlkvist, Kerstin Hirmas, Margareta Wilhelmsson och Uno 
Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 30 nät 06:00-12:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
KUSTPIPARE Ett översträckande ex hördes 08:08. 
STÖRRE HACKSPETT En 1K hane nätfångades och ringmärktes vid 
08-tiden. 
 



Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
45 ex av 12 arter: 
Kärrsnäppa 10, större hackspett 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 5, 
gärdsmyg 7, rödhake 4, taltrast 3, kungsfågel 7, bofink 1, bergfink 2, 
brunsiska 1 och sävsparv 3. 
Dessutom en egen kontroll av en 2K hona blåmes märkt på Nidingen 
1 april 2013 
Totalt denna månad 1 462 och hittills i år 7 827 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Bua-Ante med svärson kom idag hit med de 4 litauiska 
byggnadsarbetarna och med sig hade de en massa byggnadsmaterial. 
Med fågelstationens personal på 4 personer var vi alltså totalt 10 
besökare på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Besök gärna vår Facebook-sida Nidingens fågelstation, där för 
tillfället bl.a. åldern på fågelstationens första sibiriska piplärka 
diskuteras. 
Lena bjöd under kvällens artgenomgång på en utsökt ordninggjord 
Irish Coffee, för vilket vi övriga i personalen gärna vill framföra vårt 
varma tack. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 10 ex Ringm 
      Större hackspett 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Gärdsmyg 7 ex Ringm 
      Rödhake 4 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Kungsfågel 7 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Str (Minst 1 ex hördes översträckande 07:10) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Storskarv 95 ex Förbifl. (Ca 95 ex, stod på Klockfotsrevet.) 
      Toppskarv 20 ex Stationär (Ca 20 ex tillsammans med ca 95 

storskarvar på Klockfotsrevet.) 
      Större strandpipare 2 1K Rast 
      Kustpipare 1 ex Str (Ett översträckande ex hördes 08:08.) 
      Kärrsnäppa 15 1K Rast (Minst 15 ex varav 10 årsungar 

ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 1 1K hane Rast (En 1K hane ringmärktes.) 
      Ladusvala 1 ex str SV 
      Ängspiplärka - ex Rast (En adult fågel ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar ringmärktes, dessutom en 

egen kontroll av en 4K hona i Kausan, som färgringmärktes 28/3 
2011 med Rö/Al Or/Or.) 

      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 7 årsungar 

ringmärktes.) 
      Rödhake 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 4 årsungar ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Taltrast 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 3 årsungar ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 hona Rast 
      Kungsfågel 8 1K Rast (8 ex varav 7 årsungar ringmärktes.) 
      Blåmes 2 2K+ hona Stationär (En egen kontroll av en hona som vi 

märkte på Nidingen 1/4 2013 som en 2K. Dessutom kontroll av 
den enda blåmesen märkt hittills i höst (13/9) och då som 2K+ 
hona.) 

      Gråkråka 2 ex i par Stationär (Ett kråkpar på besök i fyrområdet 
10:30.) 

      Bofink 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 1 årsung hona ringmärktes.) 
      Bergfink 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 årsunga honor 

ringmärktes.) 
      Grönsiska 1 ex Str (Den flög österut över fyrområdet vid 08-

tiden.) 
      Brunsiska 1 1K Rast (En årsunge, troligen hona, ringmärktes.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 3 årsungar ringmärktes.) 
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ONSDAG 25 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Margareta 
Wilhelmsson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 25 september 
2013 
 
VÄDER 
Under efternatten mulnande och i gryningen nästan helmulet, dock en 
strimma molnfri himmel i NO. Efter hand klarnade det upp och från 
10:00 brassade solen på från en nästan molnfri himmel. Under 
eftermiddagen mulnade det åter successivt och vid 18-tiden var det 
åter i det närmaste helmulet.  
02:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +9,1C, vattenstånd -2 cm, mycket 
god sikt, 1018 hPa 
05:00: SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +9,4C, vattenstånd -5 cm, mycket god 
sikt, 1017 hPa 
08:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +9,1C, vattenstånd -6 cm, mycket god 
sikt, 1017 hPa 
11:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +11,7C, vattenstånd ? cm, mycket god 
sikt, 1017 hPa 
14:00: O 2 m/s, byvind 4 m/s, +12,2C, vattenstånd ? cm, mycket god 
sikt, 1016 hPa 
17:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +11,7C, vattenstånd ? cm, mycket god 
sikt, 1015 hPa 
20:00: NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,8C, vattenstånd ? cm, mycket 
god sikt, 1014 hPa 
23:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,4C, vattenstånd ? cm, mycket 
god sikt, 1014 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:06 och ner 19:01 
 
PERSONAL 
Lena Dahlkvist, Kerstin Hirmas, Margareta Wilhelmsson och Uno 
Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 30 nät 06:00-13:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
PILGRIMSFALK 1 årsunge satt på stenar på östra halvan av ön från 
08:45 och åtminstone någon halvtimma framåt. 
LJUNGPIPARE Ett översträckande ex 07:40. 
KUSTPIPARE Ett översträckande ex hördes 07:30. 



BRUSHANE En 1K hona på Playan vid 08-tiden. 
STÖRRE HACKSPETT 1 ex hördes borta vid SMHI-stationen vid 
08-tiden. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
50 ex av 14 arter: 
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 3, ängspiplärka 6, skärpiplärka 5, 
gärdsmyg 15, rödhake 2, stenskvätta 1, taltrast 5, gransångare 2, 
lövsångare 1, kungsfågel 4, blåmes 1, bergfink 2, och sävsparv 2. 
Totalt denna månad 1 512 och hittills i år 7 877 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Förutom de fyra byggnadsarbetarna och lika många på fågelstationen 
gjorde Stefan ett kort besök med rib-båten liksom 2 privatbåtar med 3 
personer. Alltså totalt 12 besökare på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Svaga vindar och mulet i gryningen gav oss hopp om mycket fågel i 
näten, men efter en kort topp med lite taltrastar och gärdsmygar de 
första två timmarna lugnade det ner sig ganska fort. En ung 
pilgrimsfalk vid 09-tiden borta på Ostudden var väl egentligen det 
enda som möjligen höjde pulsen något på fågelstationens personal. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

Gråhäger 1 ex Rast  (1 ex anlände till ön 09:25 kraftigt mobbad av 
trutar. Den rastade en kort stund på Västudden innan den försvann 
österut.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Ängspiplärka 6 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Gärdsmyg 15 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Taltrast 5 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 17 ex Stationär (13 hanar + 4 honor.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 105 ex Stationär (Ca 105 ex varav flertalet på 

Klockfotsrevet) 
      Toppskarv 7 ex Stationär (Minst 7 ex.) 
      Pilgrimsfalk 1 1K Rast (Den satt på stenar på östra halvan av ön 

från 08:45 och åtminstone någon halvtimma framåt.) 
      Större strandpipare 7 ex Rast (7 årsungar varav 1 ringmärktes.) 
      Ljungpipare 1 ex Str (Den hördes på sträck 07:40.) 
      Kustpipare 1 ex Str (Den hördes på sträck 07:30.) 
      Kärrsnäppa 17 1K Rast (Minst 17 årsungar varav 3 

ringmärktes.) 
      Brushane 1 1K hona Rast (1 ex rastade på Playan under 

morgonen.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 1 ex Rast (Den hördes bortåt Östra rännan 

under morgonen.) 
      Ängspiplärka - ex Rast (6 årsungar ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 20 ex Rast (Minst 20 ex varav 15 årsungar 

ringmärktes.) 
      Rödhake 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Taltrast 5 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 1K hona Rast (Egen kontroll från 18/9.) 
      Gransångare 2 ex Rast (2 årsungar ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 2K+ Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 4 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 1 2K+ Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Bergfink 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Sävsparv 2 1K Rast (Minst 3 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
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TORSDAG 26 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Margareta 
Wilhelmsson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 26 september 
2013 
 
VÄDER 
En mulen natt följdes av en likaså mulen gryning. Under morgonen 
klarnade det successivt från NO och vid 08-tiden var i princip hela 
himlen molnfri. Vid 15-tiden och ett par timmar framåt mulnade det 
åter över Nidingen, men det klarnade igen framåt kvällen. 
02:00: ONO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,7C, vattenstånd ? cm, mycket 
god sikt, 1014 hPa 
05:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,4C, vattenstånd -5 cm, mycket 
god sikt, 1014 hPa 
08:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,2C, vattenstånd -5 cm, mycket 
god sikt, 1015 hPa 
11:00: NNO 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,5C, vattenstånd +2 cm, mycket 
god sikt, 1016 hPa 
14:00: NV 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,7C, vattenstånd +6 cm, mycket 
god sikt, 1017 hPa 
17:00: NV 6 m/s, byvind 11 m/s, +10,2C, vattenstånd +1 cm, mycket 
god sikt, 1017 hPa 
20:00: NNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,6C, vattenstånd -1 cm, mycket 
god sikt, 1017 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:08 och ner 18:58 
 
PERSONAL 
Lena Dahlkvist, Kerstin Hirmas, Margareta Wilhelmsson och Uno 
Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 30 nät 06:00-12:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
LJUNGPIPARE En årsunge rastade på ön under dagen. 
BRUSHANE En 1K hona flög tillfälligt tillsammans med en 
ljungpipare längs öns sydsida 08:58. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
26 ex av 9 arter: 
Kärrsnäppa 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 7, gärdsmyg 9, rödhake 2, 
taltrast 1, lövsångare 1, kungsfågel 2 och sävsparv 2. 
Totalt denna månad 1 538 och hittills i år 7 903 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Strandstädning (0,5 tim). 
 
BESÖKARE  
Förutom de fyra byggnadsarbetarna fanns endast fågelstationens 
personal på ön, alltså totalt 8 besökare på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Två av byggnadsarbetarna ror varje morgon och kväll ut med 
fyrplatsens aluminiumbåt till en plats strax N om Jeppestenen, där de 
kollar en utlagd krabbtina. När de kom iland i morse kollade jag om 
de hade fått något. Jo minsann, 4 välmatade krabbtaskor hade gått i 
tinan som de nu kan festa på till kvällen. 
Lena tog sig an det nya och alltför långa duschdraperiet, som satts 
upp i duschkabinen i Tvättstugan, och tog resolut och klippte av det 
nedtill så det inte släpar i ev. kvarstående vatten på golvet. Det kändes 
mera hygieniskt efteråt.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Gärdsmyg 9 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 100 ex Stationär (Ca 100 ex.) 
      Toppskarv 15 ex Stationär (15-20 ex.) 
      Större strandpipare 4 ex Rast 
      Ljungpipare 1 1K Rast (En årsunge rastade på ön under dagen.) 
      Kärrsnäppa 10 1K Rast (10-15 ex varav en årsunge 

ringmärktes..) 
      Brushane 1 1K hona Rast (Den flög tillfälligt tillsammans med en 

ljungpipare längs öns sydsida 08:58.) 
      Fiskmås 6 ex Stationär (5 ad + 1 1K, bland trutar på SO-udden.) 
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      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ängspiplärka - ex Rast (En årsunge ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (7 årsungar ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 9 ringmärktes (2 adulta + 

7 årdsungar).) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Egen kontroll från den 23/9.) 
      Rödhake 2 ex Rast (Minst 3 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Taltrast 1 1K Rast (Ringmärktes) 
      Lövsångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 2 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 1 2K+ hona Stationär (En egen kontroll från igår.) 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär (På Ostudden.) 
      Gråkråka 7 ex str SV (En gles flock, passerade 10:24.) 
      Hämpling 40 ex Rast (Ca 40 ex, rastade en stund på Västudden 

vid 08-tiden innan de drog österut.) 
      Sävsparv 2 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434749&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434750&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434751&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434752&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434753&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434754&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434755&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434756&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434757&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434758&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434759&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434760&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434761&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434762&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434763&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434764&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30434765&mode=obsbok','ObsAndra');�


FREDAG 27 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Margareta 
Wilhelmsson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 27 september 
2013 
 
VÄDER 
Efter en i stort sett stjärnklar natt var gryningen helt molnfri med 
undantag av en molnbank långt ut i SV som dessutom successivt 
försvann. Från soluppgången och resten av dagen strålande solsken, 
dock en del mindre moln under kvällen. 
02:00: NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,4C, vattenstånd +3 cm, mycket 
god sikt, 1017 hPa 
05:00: N 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,2C, vattenstånd -2 cm, mycket god 
sikt, 1017 hPa 
08:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +8,3C, vattenstånd -8 cm, mycket god 
sikt, 1017 hPa 
11:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,3C, vattenstånd -8 cm, mycket god 
sikt, 1017 hPa 
14:00: NNV 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,8C, vattenstånd 0 cm, mycket 
god sikt, 1016 hPa 
17:00: NV 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,0C, vattenstånd -4 cm, mycket 
god sikt, 1015 hPa 
20:00: NV 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,1C, vattenstånd -12 cm, 
mycket god sikt, 1015 hPa 
23:00: NNV 7 m/s, byvind 10 m/s, +12,2C, vattenstånd -14 cm, 
mycket god sikt, 1016 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:10 och ner 18:56 
 
PERSONAL 
Lena Dahlkvist, Kerstin Hirmas, Margareta Wilhelmsson och Uno 
Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 29 nät 06:00-12:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE En flock på 8 ex sträckte mot S 10:28 utanför 
Klockfotsrevet. 
ROSKARL En årsunge rastade på Playan vid 11:40-tiden. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 



länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
25 ex av 9 arter: 
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 5, större hackspett 1, ängspiplärka 
3, skärpiplärka 4, gärdsmyg 8, gransångare 1, kungsfågel 1 och 
brunsiska 1. 
Totalt denna månad 1 563 och hittills i år 7 928 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Förutom de fyra byggnadsarbetarna och fågelstationens personal kom 
Bua-Ante och en medhjälpare iland med två elektriker under dagen, 
alltså totalt 12 besökare på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Den gummibåt som igår hittades på Nordstranden på östra delen av 
Svacken östes på allt vatten som den var helt fylld med och bars upp 
på Svackens höjdrygg.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 5 ex Ringm 
      Större hackspett 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 8 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 15 ex Stationär (Minst 15 ex.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 8 ex str S (En flock, passerade utanför Klockfotsrevet 

10:28.) 
      Storskarv 100 ex Stationär (Ca 100 ex.) 
      Toppskarv 15 ex Stationär (Ca 15 ex.) 
      Större strandpipare 4 1K Rast (4 årsungar varav 1 ringmärktes.) 
      Kärrsnäppa 10 1K Rast (10-15 ex varav 5 årsungar 

ringmärktes.) 
      Roskarl 1 1K Rast (En årsunge rastade på Playan vid 11:40-

tiden.) 
      Fiskmås 2 ex Stationär (1 ad + 1 årsunge, bland trutar på 

Ostudden.) 
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      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Ängspiplärka - ex Rast (3 årsungar ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (4 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla 2 ex Rast 
      Gärdsmyg 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 1 ad och 7 årsungar 

ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 1K Rast (En egen kontroll.) 
      Rödhake 2 1K Rast (Egna kontroller.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast (Den födosökte på tångvallen strax NO om 

Lilla bryggan.) 
      Taltrast 1 1K Rast (En egen kontroll.) 
      Gransångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 2 1K Rast (En ringmärktes och en egen kontroll.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär (Den hördes under morgonen.) 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 1 ex Str 
      Hämpling 30 ex Rast (En flock, rastade en stund på Västudden.) 
      Brunsiska 1 1K Rast (Troligen en hona, ringmärktes.) 
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LÖRDAG 28 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Eva Mattsson, Gunilla Framme, 
Johan Frölinghaus, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Margareta 
Wilhelmsson, Morgan Johansson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 28 september 
2013 
 
VÄDER 
Natten stjärnklar med Vintergatan praktfullt lysande över 
himlavalvet. Fortsatt molnfritt från morgonen och fram till 12-tiden, 
dock med en mindre molnbank i SV och in över land, där även en del 
mindre dimbankar låg i låglänt terräng. Under hela eftermiddagen 
huvudsakligen mulet, dock med en del gluggar emellanåt. 
02:00: N 3 m/s, byvind 5 m/s, +11,8C, vattenstånd -2 cm, mycket god 
sikt, 1016 hPa 
05:00: NNO 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,1C, vattenstånd -2 cm, mycket 
god sikt, 1016 hPa 
08:00: NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +8,3C, vattenstånd -10 cm, mycket 
god sikt, 1017 hPa 
11:00: NNO 4 m/s, byvind 6 m/s, +9,8C, vattenstånd -14 cm, mycket 
god sikt, 1019 hPa 
14:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +11,1C, vattenstånd -3 cm, mycket 
god sikt, 1019 hPa 
17:00: NO 4 m/s, byvind 7 m/s, +11,6C, vattenstånd -5 cm, mycket 
god sikt, 1020 hPa 
20:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,9C, vattenstånd -16 cm, mycket 
god sikt, 1020 hPa 
23:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,5C, vattenstånd -21 cm, mycket 
god sikt, 1022 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:12 och ner 18:53. 
 
PERSONAL 
Lena Dahlkvist, Kerstin Hirmas (med hunden Rufus) och Margareta 
Wilhelmsson avlöstes vid middagstid av Johan Frölinghaus, Eva 
Mattsson, Anders Framme och Gunilla Framme. Uno Unger blir kvar 
ytterligare ett par dagar. Morgan Johansson tillsammans med en 
dambekant skötte personalbytet med hjälp av fågelstationens båt. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 29 nät 06:00-14:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
Trimning av nätgator och stigar under 1 timma. 
 



OBSERVATIONER 
LÄRKFALK 1 ex, troligen en årsunge, sträckte mot SSV rakt över 
Stora bryggan och Hamnudden 13:31. 
SILLGRISSLA 1 ex sträckte mot S utanför Västudden 15:18. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
24 ex av 9 arter 
Ängspiplärka 5, skärpiplärka 2, gärdsmyg 3, rödhake 2, taltrast 1, 
kungsfågel 3, bergfink 2, brunsiska 1 och sävsparv 5. 
Totalt denna månad 1 587 och hittills i år 7 952 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE  
Förutom de 4 byggnadsarbetarna och 10 personer knutna till 
fågelstationsverksamheten var 3 personer från Sjöfartsverkets 
servicebåt Fyrbjörn iland några timmar och servade nya fyren. Vidare 
var en privatbåt med 2 personer iland under förmiddagen. Idag alltså 
totalt 19 besökare på Nidingen. 
 
ÖVRIGT 
Dagens obs i fågelväg var utan tvekan den lärkfalk som flög över oss 
alla när vi stod på Stora bryggan och sade adjö till den avgående 
stationspersonalen. 
En amiralfjäril och en mindre guldvinge sågs flygande i fyrområdet. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 3 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 4 ex str S (De passerade rakt över ön 07:11.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 100 ex Stationär (Ca 100 ex.) 
      Toppskarv 15 ex Stationär (15-20 ex.) 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450800&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450801&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450802&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450803&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450804&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450805&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450806&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450807&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450808&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450770&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450771&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450772&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450773&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30450774&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Lärkfalk 1 ex str S (1 ex, troligen en årsunge, sträckte mot SSV 
rakt över Stora bryggan och Hamnudden 13:31.) 

      Större strandpipare 3 1K Rast (De höll mestadels till i Kausan.) 
      Ljungpipare 1 1K Rast (Den födosökte tillsammans med en 

roskarl på östra delen av Playan.) 
      Kärrsnäppa 10 1K Rast (10-15 ex.) 
      Roskarl 1 1K Rast (Den födosökte tillsammans med en 

ljungpipare på östra delen av Playan.) 
      Silltrut - ex Stationär (Två färgringmärkta avlästes (V.S1M och 

V.S4E).) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S (Den passerade utanför Västudden 15:18.) 
      Större hackspett 1 1K Rast (Troligen den igår ringmärkta 

fågeln.) 
      Sånglärka 1 ex Rast (Vid Dammen.) 
      Ängspiplärka - ex Rast (2 adulta och 3 årsungar ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (2 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 3 årsungar 

ringmärktes.) 
      Rödhake 2 ex Rast (2 årsungar ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast (1 årsunge ringmärktes.) 
      Lövsångare 2 ex Rast (2 ex varav en egen kontroll.) 
      Kungsfågel 4 ex Rast (Minst 5 ex vara 3 ringmärktes.) 
      Gråkråka 5 ex Stationär (De satt vid ett tillfälle på Prästens 

grav.) 
      Bofink 1 ex Rast (I Kausan.) 
      Bergfink 2 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Hämpling 13 ex Rast (En flock på Västudden.) 
      Brunsiska 3 ex Rast (3 ex varav 1 1K, troligen hona, 

ringmärktes.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
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SÖNDAG 29 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Eva Mattsson, Gunilla Framme, 
Johan Frölinghaus, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 29 september 
2013 
 
VÄDER 
Molnfritt och stjärnklart hela natten, vilket övergick i strålande 
solsken från gryningen och framåt. Fram på dagen en del 
vackertvädersmoln inåt fastlandet, men ute över havet fortsatt 
mestadels helt molnfritt. 
02:00: ONO 5 m/s, byvind 7 m/s, +8,2C, vattenstånd -9 cm, mycket 
god sikt, 1023 hPa 
05:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,4C, vattenstånd -4 cm, mycket god 
sikt, 1023 hPa 
08:00: ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,5C, vattenstånd -11 cm, mycket 
god sikt, 1024 hPa 
11:00: O 3 m/s, byvind 5 m/s, +10,9C, vattenstånd -20 cm, mycket 
god sikt, 1025 hPa 
14:00: O 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,1C, vattenstånd -12 cm, mycket 
god sikt, 1024 hPa 
17:00: NO 2 m/s, byvind 6 m/s, +11,9C, vattenstånd -9 cm, mycket 
god sikt, 1023 hPa 
20:00: NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,9C, vattenstånd -19 cm, 
mycket god sikt, 1023 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:14 och ner 18:50. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Eva Mattsson, Anders Framme, Gunilla Framme 
och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 29 nät 06:00-13:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
Trimning av nätgator och stigar (1 tim). 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND 1 honfärgad rastade en stund under morgonen i Kausan 
tillsammans med 3 krickor. 
TORNFALK 1 årsunge rastade på västra delen under några minuter 
vid 08-tiden.  
SKÄRSNÄPPA 1 färgringmärkt ex (Gu/Gu ME/Mb) stod på en sten 
längst ut på Västudden vid 14-tiden. 



LJUNGPIPARE 1 årsunge på Playan kvar sedan tidigare dagar. 
KUSTPIPARE 1 årsunge rastade på Hamnudden 14:30. 
SILLGRISSLA 1 ex sträckte mot S utanför Västudden 08:00. 
KORP 1 ex flög mot NO över ön 14:58. Faktiskt första obsen i år på 
Nidingen. 
LADUSVALA 5 ex passerade rakt över ön 11:40. 
SNÖSPARV Johan såg och hörde 1 ex som sträckte österut längs 
Nordstanden 08:42. Första obsen i höst. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
38 ex av 10 arter 
Ängspiplärka 6, skärpiplärka 2, gärdsmyg 5, järnsparv 1, rödhake 11, 
taltrast 1, gransångare 1, kungsfågel 5, bergfink 3 och sävsparv 3. 
Totalt denna månad 1 625 och hittills i år 7 990 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Förutom de 4 byggnadsarbetarna och 5 personer på fågelstationen var 
Stefan och Annika iland med 3 personer som hjälpte till att städa och 
bädda inför morgondagens konferensbesök. Dessutom körde Olle 
Hydén ut Håkan Engdahl med 5 bekanta på dagstur med Anders 
Magnussons båt. Till sist skall nämnas 1 privatbåt till med 2 personer. 
Idag alltså totalt 23 besökare på Nidingen. 
 
ÖVRIGT 
Idag släppte Olle Hydén iland 6 personer för några timmars besök på 
Nidingen. Själv var han ute och vittjade sina hummertinor. Han fick 7 
godkända humrar och som bifångst en hel del krabbor. När han 
hämtade sällskapet på 6 personer bjöd han oss på en del av bifångsten 
i form av 10 välmatade krabbor, som vi nu skall kalasa på i kväll.  
Av fjärilar såg vi idag både amiral, tistelfjäril och påfågelöga. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 6 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 5 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 11 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463722&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463723&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463724&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463725&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463726&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463727&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463728&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463729&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30463730&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Sävsparv 3 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 1 honfärgad Rast (I sällskap med 3 krickor i Kausan vid 
07-tiden.) 

      Kricka 3 ex Rast (I sällskap med en bläsand i Kausan vid 07-
tiden.) 

      Gräsand 18 ex Stationär (12 hanar + 6 honor.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 honfärgad Stationär (1 ex låg bland ejdrar nära 

Jeppestenen under morgonen.) 
      Storskarv 100 ex Stationär (Ca 100 ex.) 
      Toppskarv 15 ex Stationär (Ca 15 ex.) 
      Tornfalk 1 1K Rast (Den rastade på västra delen under några 

minuter vid 08-tiden.) 
      Större strandpipare 4 1K Rast 
      Ljungpipare 1 1K Rast 
      Kustpipare 1 1K Rast (Den rastade på Hamnudden 14:30.) 
      Skärsnäppa 1 2K+ Rast (1 färgringmärkt ex (Gu/Gu ME/Mb) 

stod på en sten längst ut på Västudden vid 14-tiden.) 
      Kärrsnäppa 8 1K Rast 
      Fiskmås 3 ex Stationär (2 adulter + 1 1K.) 
      Silltrut - ex Stationär (En färgringmärkt på Nordstranden. med 

blå ring V.S1R) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S (1 ex sträckte mot S utanför Västudden 

08:00.) 
      Större hackspett 1 1K Rast (Den igår ringmärkta årsungen kvar 

även idag.) 
      Sånglärka 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Ladusvala 5 ex str S (De passerade rakt över ön 11:40.) 
      Ängspiplärka - ex Rast (6 ringmärktes varav 3 adulta och 3 

årsungar.) 
      Ängspiplärka 380 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär (2 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 1 ex str S 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 5 årsungar 

ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 11 ringmärktes, bl.a. 3 

adulta.) 
      Taltrast 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Gransångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 2 ex Rast (Egna kontroller) 
      Kungsfågel 6 ex Rast (Minst 6 ex vara 5 årsungar ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Korp 1 ex Förbifl. (Den flög mot NO över ön 14:58. Faktiskt 

första obsen i år på Nidingen.) 
      Stare 9 ex Rast (1 + 8, åtminstone första fågeln rastade vid 07-
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tiden, 9-flocken förbiflygande senare under förmiddagen.) 
      Bofink 2 hona Rast 
      Bergfink 30 ex Rast (Ca 30 ex rastande/sträckande varav 3 

ringmärktes.) 
      Grönsiska 2 ex Rast 
      Hämpling 30 ex Rast (Ca 30 ex.) 
      Brunsiska 1 ex Förbifl. (Minst 1 ex hördes överflygande.) 
      Snösparv 1 ex str O (Johan såg och hörde 1 ex som sträckte 

österut längs Nordstanden 08:42. Första obsen i höst.) 
      Sävsparv 3 ex Rast (Ca 10 ex varav 3 ringmärktes.) 
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MÅNDAG 30 September 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Dennis Kraft, Eva Mattsson, 
Gunilla Framme, Johan Frölinghaus, Tommy Järås, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 30 september 
2013 
 
VÄDER 
Stor del av natten stjärnklar med Vintergatan gnistrande. Det mulnade 
under efternatten och hela förmidagen huvudsakligen helmulen. 
Under sena eftermiddagen bröt några solstrålar igenom molntäcket. 
02:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,7C, vattenstånd -20 cm, mycket 
god sikt, 1023 hPa 
05:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,0C, vattenstånd -8 cm, mycket god 
sikt, 1022 hPa 
08:00: OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +9,5C, vattenstånd -10 cm, mycket 
god sikt, 1022 hPa 
11:00: O 4 m/s, byvind 6 m/s, +10,6C, vattenstånd -16 cm, mycket 
god sikt, 1022 hPa 
14:00: S 4 m/s, byvind 7 m/s, +12,0C, vattenstånd -13 cm, mycket 
god sikt, 1022 hPa 
17:00: SO 0 m/s, byvind 2 m/s, +12,7C, vattenstånd -5 cm, mycket 
god sikt, 1022 hPa 
20:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +12,1C, vattenstånd -10 cm, mycket 
god sikt, 1022 hPa 
23:00: O 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,5C, vattenstånd -22 cm, mycket 
god sikt, 1023 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:16 och ner 18:47. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Eva Mattsson, Anders Framme och Gunilla 
Framme. Uno Unger avlöstes av Dennis Kraft vid 12:30-tiden. 
Tommy Järås körde ut Dennis till Nidingen med vår båt och därefter 
fick Uno följa med Tommy in till båtens hemmahamn i Skallahamn 
vid Vässingsö.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 29 nät 06:15-14:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
Inläggning av ringmärkningsdata igår och idag på Fagel2. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 4 ex mot söder under morgonen. 
STORLABB 1 1K+ attackerade trutar i riktning mot Hallands 



svartskär under morgonen. 
SKÄRSNÄPPA 1 ex sågs ute på klockfotsrevet under em. 
SILLGRISSLA 3 ex rastande på västsidan av ön under morgonen. 
FORSÄRLA 2 ex sträckande under morgonen. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
70 ex av 11 arter. 
kärrsnäppa 2, skärpiplärka 5, gärdsmyg 7, järnsparv 1, rödhake 7, 
gransångare 8, lövsångare 1, kungsfågel 14, bofink 4, bergfink 3 och 
sävsparv 18. 
Totalt denna månad 1 695 och hittills i år 8 060 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Förutom de 4 byggnadsarbetarna och 5 personer på fågelstationen 
körde Tommy ut Dennis Kraft som bytte av Uno Unger. På kvällen 
kom Stefan och Annika ut med 12 konferensgäster som övernattar 
tills imorgon. Idag alltså totalt 25 besökare på Nidingen. 
 
ÖVRIGT 
När Johan skulle trimma sista nätgatan vid vresrosen idag så gick 
plötsligt trimmern sönder, efter isär- plockning har vi nu hittat felet 
och nya delar köps in tills på lördag, men hela veckans planer på att 
röja slån är grusade. Det blev såklart en drös krabbor kvar sen igår så 
ikväll har vi alla njutit av en härlig krabbmiddag med goda tillbehör! 
Nämnas kan en hovmästarsås a lá Falk, till efterrätt avnjöts en riktig 
gourmetäppelpaj med grädde. Johan dängde till med en irish coffe 
som grädde på moset. 
Under eftermiddagen infann sig ett för Nidingen ovanligt lugn och 
sikten var knivskarp på långa håll i alla riktningar, men havsörnen 
som sågs av Uno vid Malö gick ej att finna. 
Av fjärilar såg vi idag inga då det var mulet mest hela dagen. 
 
Uno han packade hastigt ihop sitt pick och pack, 
men så fick han ögonen på en pippi så han sen fick skynda ner till 
bryggan, 
när han sen kom in till fasta land han insåg att både matvaror och 
laddare han glömde, 
han borde visst skaffa sig ögon i nacken a lá uggla. 
 
VID DATORN 
Uno Unger och Johan Frölinghaus. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
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      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Gärdsmyg 7 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 7 ex Ringm 
      Gransångare 8 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 14 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Sävsparv 18 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 15 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 4 ex str S 
      Småskrake 1 honfärgad Förbifl. (Lyfte vid västudden och drog in 

till Malö.) 
      Storskarv 100 ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Större strandpipare 4 1K Rast 
      Skärsnäppa 1 2K+ Rast (Sågs ute på klockfotsrevet.) 
      Kärrsnäppa 15 1K Rast (2 ex nymärktes under morgonen.) 
      Roskarl 1 1K Rast (Sågs längst ut på ostudden.) 
      Storlabb 1 1K+ Födosökande (Sågs attackera trutar i riktning mot 

Hallands svartskär.) 
      Fiskmås 15 ex Stationär (Stor skillnad från igår då vi endast såg 3 

ex, även tusentals måsfågel över havet idag vilket vi inte såg igår.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 3 ex Rast 
      Ringduva 1 ex Rast (Flög över fyrområdet och landade på 

nordstranden.) 
      Större hackspett 1 1K Rast (Samma ex som tidigare dagar.) 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 900 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 2 ex str S (Under morgonen.) 
      Sädesärla 3 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (7 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 2 ex Rast (1 ex nymärktes och 1 ex kontrollerades.) 
      Rödhake 10 ex Rast (7 ex nymärktes.) 
      Stenskvätta 1 honfärgad Rast (Sågs på västra delen av 

nordstranden.) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Gransångare 10 1K Rast (8 ex nymärktes.) 
      Lövsångare 3 ex Rast (1 ex nymärktes och 2 ex kvar sen tidigare.) 
      Kungsfågel 20 ex Rast (14 ex nymärktes.) 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Bofink 4 ex Rast 
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      Bergfink 20 ex Rast (3 ex ringmärktes och flera ex rastade kort 
innan dom drog vidare under morgonen.) 

      Grönsiska 10 ex Str 
      Hämpling 30 ex Rast 
      Gråsiska 4 ex Rast 
      Sävsparv 20 ex Rast (18 ex nymärktes och 2 omärkta sågs på em.) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30475760&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30475761&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30475762&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30475763&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30475764&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 1 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Dennis Kraft, Eva Mattsson, 
Gunilla Framme, Johan Frölinghaus 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 1 oktober 2013 
 
VÄDER 
Stor del av natten stjärnklar med månen i nedan och hela dagen var 
det klart och relativt god sikt. Lite blåsig morgon men fram på dagen 
var det bara svaga vindar för att åter öka på kvällen. 
 
02:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9,9C, vattenstånd -19 cm, mycket 
god sikt, 1023 hPa 
05:00: O 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,6C, vattenstånd -9 cm, mycket god 
sikt, 1023 hPa 
08:00: O 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,3C, vattenstånd -9 cm, mycket god 
sikt, 1024 hPa 
11:00: O 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,0C, vattenstånd -17 cm, mycket 
god sikt, 1024 hPa 
14:00: O 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,0C, vattenstånd -18 cm, mycket 
god sikt, 1024 hPa 
17:00:ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +11,4C, vattenstånd -8 cm, mycket 
god sikt, 1024 hPa 
20:00: ONO 6 m/s, byvind 9 m/s, +9,4C, vattenstånd -12 cm, mycket 
god sikt, 1025 hPa 
23:00: OSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,2C, vattenstånd -22 cm mycket 
god sikt, 1027 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:18 och ner 18:45. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Eva Mattsson, Dennis Kraft, Anders Framme och 
Gunilla Framme.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 29 nät 06:15-14:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
Inläggning och kontrolläsning av ringmärkningsdata i Fagel2. 
Trimmat nätgator. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
HAVSÖRN, en yngre fågel kom norrifrån in över ön och försvann 
sedan ner mot Vendelsö. Höstens första örn och den andra för i år. 
KUSTPIPARE, en rastade på Hamnudden. 



STÖRRE HACKSPETT, två ungfåglar ringmärktes och ev. hade vi 
besök av ytterligare någon. 
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA, en fågel hördes förbisträckande. 
FORSÄRLA, en översträckande noterades på morgonen. 
SVARTMES, en ungfågel blev årets första av arten. 
BLÅMES. Två gamla honor och en gammal hane ringmärktes idag. 
Av totalt fem individer i höst är alla gamla, fyra honor och en hane. 
Gamla hanar är extremt ovanliga härute. 
TALGOXE, höstens första dök upp på ön idag. Det var två ungfåglar 
som ringmärktes. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
58 ex av 14 arter. 
Större hackspett 2, ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, gärdsmyg 10, 
järnsparv 1, rödhake 9, gransångare 3, kungsfågel 12, svartmes 1, 
blåmes 3, talgoxe 2, bofink 2, bergfink 2 och sävsparv 7. 
Totalt denna månad 58 och hittills i år 8 118 nymärkningar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare, 0,5 tim. 
Röjt slån 1,5 tim. 
 
BESÖKARE  
Stefan och Annika med tolv gäster lämnade ön vid lunchtid och de 4 
byggnadsarbetarna är fortfarande kvar. Dessutom kom Lasse Hellberg 
kom ut på em. med ny röjsåg. Med oss fem i personalstyrkan har vi 
idag varit 24 besökare på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Reservdelarna till den trasiga röjsågen visade sig kosta drygt 2 000 
kronor. Efter konferens med de närmast berörda beslutades att istället 
anskaffa en ny maskin för cirka 5 000. Lasse verkställde snabbt 
beslutet och kom ut med sågen under em. Johan kastade sig snabbt 
över investeringen och han med att köra slut på en tank under sena 
eftermiddagen. Nu bävar slån och vresrosor! 
 
Anders har fått utlopp för sin eldningslusta och eldade upp våra 
kökssopor.  
 
Mat blir det alltid mycket av under höstarna på Nidingen. Förutom de 
sista krabborna har flera olika pajer ätits under dagen och till kvällen 
visade Johan upp sin skicklighet i köket med en laxgryta utöver det 
vanliga. 
 
Av fjärilar såg vi idag en amiral, några kålfjärilar och två mindre 
guldvingar. 
 



VID DATORN 
Johan Frölinghaus och Dennis Kraft. 

 

Havsörn 1 ex Förbifl.  (En yngre fågel (1 eller 2K) kom norrifrån och 
drog över ön och försvann söderut in mot Vendelsö.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större hackspett 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 10 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 9 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Kungsfågel 12 ex Ringm 
      Svartmes 1 ex Ringm 
      Blåmes 3 ex Ringm 
      Talgoxe 2 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Större strandpipare 1 ex Rast 
      Kustpipare 1 ex Rast (Rastade på hamnudden) 
      Kärrsnäppa 4 1K Rast 
      Skrattmås 1 2K+ Rast (På västudden) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast 
      Större hackspett 2 1K Rast (Två nyanlända ringmärktes. Ev 

fanns ytterligare någon på ön.) 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 300 ex Str 
      Rödstrupig piplärka 1 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 1 ex Str (Under morgonen.) 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (7 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 2 ex Rast (1 ex nymärktes och 1 ex kontrollerades.) 
      Rödhake 15 ex Rast (7 ex nymärktes.) 
      Stenskvätta 1 honfärgad Rast (Sågs på västra delen av 

nordstranden.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 3 ex Rast (3 ringmärktes) 
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      Kungsfågel 20 ex Rast (12 ex nymärktes.) 
      Svartmes 1 ex Rast (ringmärktes, årets första.) 
      Blåmes 3 ex Rast (två gamla honor och en gammal hane 

ringmärktes.) 
      Talgoxe 2 ex Rast (Två ringmärktes, höstens första.) 
      Trädkrypare 1 ex Rast 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 5 ex Stationär 
      Bofink 5 ex Rast (Två ringmärktes) 
      Bergfink 20 ex Rast (Två ringmärktes och flera ex rastade kort 

medan många bara hördes översträckande.) 
      Grönsiska 20 ex Str 
      Hämpling 15 ex Rast 
      Sävsparv 20 ex Rast (Sju nymärktes och flera hördes under 

morgonen.) 
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ONSDAG 2 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Dennis Kraft, Eva Mattsson, 
Gunilla Framme, Johan Frölinghaus 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 2 oktober 2013 
 
VÄDER 
Ännu en stjärnklar natt och hela dagen var det huvudsakligen klart 
och relativt god sikt. Lite blåsig morgon men fram på dagen var det 
bara svaga vindar för att åter öka på kvällen. 
 
02:00: OSO 5 m/s, byvind 8 m/s, +8,2C, vattenstånd -24 cm, mycket 
god sikt, 1027 hPa 
05:00: OSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +7,3C, vattenstånd -14 cm, mycket 
god sikt, 1028 hPa 
08:00: OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +6,3C, vattenstånd -11 cm, mycket 
god sikt, 1029 hPa 
11:00: OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,9C, vattenstånd -19 cm, mycket 
god sikt, 1030 hPa 
14:00:SO 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,6C, vattenstånd -23 cm, mycket 
god sikt, 1030 hPa 
17:00:SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,3C, vattenstånd -14 cm, mycket 
god sikt, 1030 hPa 
20:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +11,7C, vattenstånd -14 cm, mycket 
god sikt, 1030 hPa 
23:00: OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,6C, vattenstånd -23 cm 
mycket god sikt, 1027 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:20 och ner 18:42. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Eva Mattsson, Dennis Kraft, Anders Framme och 
Gunilla Framme.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 29 nät 06:15-14:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND. Fyra ex flög österut längs nordstranden. 
SMÅLOM, en sträckte mot syd. 
HAVSSULA. Idag blev det en fantastisk suldag. Trots måttliga 
vindar från SO noterades cirka 630 sular som drog mot söder. Som 
mest var tempot uppe i 200 sulor på 20 minuter. Under hösten har det 
hittills enbart noterats enstaka sulor men idag blev det något av 



proppen ur. De kom i stora flockar och flög aktivt mot syd, då och då 
avbröts flykten av ett dyk. 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
FORSÄRLA, två översträckande noterades. 
LAPPSPARV, en hördes när den flög över ön. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
26 ex av 9 arter. 
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 7, rödhake 3, gransångare 6, talgoxe 1, 
bofink 1, bergfink 2, grönsiska 1 och sävsparv 3. 
Totalt denna månad 84 och hittills i år 8 144 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare, 0,5 tim. 
Röjt gräs och slån samt eldat upp det bortröjda 4,5 tim. 
 
BESÖKARE  
De fyra byggnadsarbetarna är fortfarande kvar. Dessutom kom 
Mikael Hake ut med tre studenter som blev introducerade till 
Nidingen av honom. Med oss fem i personalstyrkan har vi idag varit 
13 personer på Nidingen. 
 
ÖVRIGT 
Under de fem senaste dagarna har vår båt varit ute på Nidingen fyra 
gånger med lika många båtförare. Idag var det Mikael Hakes tur att 
stuffa ut till ön. Med sig hade han tre studenter varav en kommer 
tillbaka redan på lördag för att göra en vecka på fågelstationen. De 
båda andra kan mycket väl dyka upp i personalstatistiken under nästa 
år för någon forskningsinsamling. 
 
I dag har Johan verkligen satt fart på den nya trimmern. Med 
gräskniven har han röjt gräs och sly norr om fyrbyn och efter det blev 
det uppeldning av det gräs och ris som avverkats. 
 
Av fjärilar såg vi idag en påfågelöga, några kålfjärilar och en mindre 
guldvinge. En trött liten vittling höll till vid stora bryggan och kunde 
plockas upp för hand. 
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus och Dennis Kraft. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 7 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
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      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 4 ex Förbifl. (Flög österut längs nordstranden.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 13 ex Förbifl. 
      Smålom 1 ex str S 
      Havssula 630 ex Förbifl. (Magnifikt drag av sulor främst under 

förmiddagen. Som mest 200 på 20 minuter. Detta trots svaga 
OSO-vindar.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Ljungpipare 2 ex Rast (På Playan.) 
      Kustpipare 1 ex Rast (På Playan.) 
      Kärrsnäppa 6 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast (På Västudden.) 
      Roskarl 1 1K Rast (På Playan) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 ad Förbifl. (Fiskade en stund innan den drog 

vidare mot syd.) 
      Sillgrissla 20 ex str S 
      Sånglärka 1 ex Stationär (På Nordstrenden) 
      Ladusvala 1 ex str S (Över havet) 
      Ängspiplärka 300 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 2 ex str S 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (7 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (ex kontrollerades.) 
      Rödhake 10 ex Rast (3 ex nymärktes.) 
      Stenskvätta 1 honfärgad Rast (Sågs på Västudden.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 hona Rast (En tidigare ringmärkt kontrollerades.) 
      Gransångare 10 ex Rast (6 ringmärktes) 
      Lövsångare 1 ex Rast (En ringmärkt fågel sedd.) 
      Kungsfågel 3 ex Rast (En kontrollerades.) 
      Blåmes 1 ex Rast (En sedd.) 
      Talgoxe 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 5 ex Stationär 
      Stare 8 ex (sju sträckande mot S och minst en rastande.) 
      Bofink 5 ex Rast (Minst fem, en ringmärktes) 
      Bergfink 20 ex Rast (Minst ett tiotal varav två ringmärktes.) 
      Grönsiska 10 ex Str (En ringmärktes.) 
      Hämpling 30 ex Rast (Cirka) 
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      Gråsiska 1 ex Rast (Hördes på morgonen.) 
      Lappsparv 1 ex Förbifl. 
      Sävsparv 10 ex Rast (Cirka, varav tre ringmärktes.) 
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TORSDAG 3 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Dennis Kraft, Eva Mattsson, 
Gunilla Framme, Johan Frölinghaus 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 3 oktober 2013 
 
VÄDER 
Under natten mulnade det och den sydostliga vinden ökade. Även om 
molnen varit höga så har det varit huvudsakligen mulet under morgon 
och förmiddag. Inledningsvis var det god sikt men efterhand började 
det bli disigt in mot land.  
 
02:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,0C, vattenstånd -25 cm, mycket 
god sikt, 1031 hPa 
05:00: SO 9 m/s, byvind 13 m/s, +10,1C, vattenstånd -21 cm, mycket 
god sikt, 1030 hPa 
08:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,6C, vattenstånd -18 cm, mycket 
god sikt, 1030 hPa 
11:00: SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,6C, vattenstånd -28 cm, 
måttlig sikt, 1030 hPa 
14:00:SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,2C, vattenstånd -30 cm, god 
sikt, 1030 hPa 
17:00:SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,5C, vattenstånd -30 cm, mycket 
god sikt, 1028 hPa 
20:00: SO 12 m/s, byvind 14 m/s, +10,9C, vattenstånd -30 cm, 
mycket god sikt, 1028 hPa 
23:00: OSO 13m/s, byvind 16 m/s, +9,0C, vattenstånd -39 cm mycket 
god sikt, 1027 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:22 och ner 18:39. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Eva Mattsson, Dennis Kraft, Anders Framme och 
Gunilla Framme.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 19 nät 06:15-14:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:00-20:00 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:00-20:00. 
Kontrolläsning av ringmärkningsdata från september. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA. Inte lika många som igår men vi kom upp i 200 mot 
söder/fiskande under sporadisk räkning under dagen. 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
 



Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
7 ex av 5 arter. 
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 2, järnsparv 1, gransångare 1 och bergfink 
1. 
Totalt denna månad 91 och hittills i år 8 151 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
De fyra byggnadsarbetarna är fortfarande kvar. Dessutom kom Ante 
från Bua ut med Kent Andersson och två man från 
huvudentreprenören. Därmed totalt 13 personer på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Det verkade som om årets arbeten på byggnaderna ska vara färdigt 
denna vecka. Arbetslaget håller på att färdigställa utrymmena i 
förrådsbyggnaden och har bytt dörrvred på vår dörr till en lite 
kraftigare variant. Beträffande Fotogenboden så ska den vara klar 
utvändigt men det saknas gångjärn. Invändigt arbete görs inte i år. 
Enligt Kent Andersson ska upphandlingen av lanterninrenoveringen 
nu vara klar och lanterninerna kommer snart att lyftas av. Det är 
sedan samma entreprenör som ordnar lanterninerna som också ska 
ordna fönstren i fyrarna.  
 
Inga fjärilar idag. 
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus och Dennis Kraft. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 21 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 12 ex Förbifl. 
      Havssula 200 ex Förbifl. (Inte lika magnifikt drag av sulor idag, 

men en hel del sågs idag med.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Tornfalk 1 1K str S (Sträckte över fyrområdet under fm.) 
      Ljungpipare 2 ex Rast (På Playan.) 
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      Kustpipare 2 ex Rast (På Playan.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (Höll mest till i kausan under dagen.) 
      Roskarl 1 1K Rast (På Playan) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 6 ex str S 
      Sånglärka 1 ex Stationär (På Nordstranden) 
      Ängspiplärka - ex Stationär (2 ex nymärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 1 1K Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Nymärktes.) 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Stenskvätta 1 1K Rast (Fångades i bur i kausan, samma ex som 

ringmärktes 25.9) 
      Gransångare 1 ex Rast (Nymärktes.) 
      Kungsfågel 1 ex Rast (En kontrollerades.) 
      Talgoxe 1 ex Rast (Sågs vid trädgårdsnätet under kvällen.) 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast (1 ex ringmärktes och 1 ex kvar sen tidigare.) 
      Hämpling 25 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast (Höll till i strandmållorna.) 
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FREDAG 4 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Dennis Kraft, Eva Mattsson, 
Gunilla Framme, Johan Frölinghaus 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 4 oktober 2013 
 
VÄDER 
Friska till hårda vindar under natt och morgon. Klart men rätt disigt in 
mot land. Vinden ökade under dagen och höll kulingstyrka under 
större delen av dagen. Mest mulet och på kvällen kom lite regn. 
 
02:00: SO 13 m/s, byvind 16 m/s, +9,2C, vattenstånd -34 cm, god 
sikt, 1026 hPa 
05:00: SO 12 m/s, byvind 16 m/s, +9,2C, vattenstånd -24 cm, god 
sikt, 1024 hPa 
08:00: OSO 14 m/s, byvind 17 m/s, +9,0C, vattenstånd -30 cm, god 
sikt, 1023 hPa 
11:00: SO 15 m/s, byvind 21 m/s, +10,1C, vattenstånd -38 cm, god 
sikt, 1022 hPa 
14:00:SO 15 m/s, byvind 21 m/s, +12,8C, vattenstånd -36 cm, god 
sikt, 1019 hPa 
17:00:SO 16 m/s, byvind 22 m/s, +13,3C, vattenstånd -30 cm, god 
sikt, 1017 hPa 
20:00: S 16 m/s, byvind 21 m/s, +12,3C, vattenstånd -25 cm, måttlig 
sikt i regn, 1017 hPa 
23:00: SO 13m/s, byvind 19 m/s, +11,2C, vattenstånd -29 cm måttlig 
sikt, 1016 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:25 och ner 18:36. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Eva Mattsson, Dennis Kraft, Anders Framme och 
Gunilla Framme.  
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 4 nät 06:15-14:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan och 7 vadarfällor 
på Playan 06:30-19:30 samt fröfällan vid Strandoxeln 06:30-19:30 
Kontrolläsning och inmatning av ringmärkningsdata från september 
och oktober. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
SKÄRSNÄPPA 2 ex rastande 
DVÄRGBECKASIN 1 ex stöttes på nordstranden. 
 



Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
3 ex av 3 arter. 
Kustpipare 1, ängspiplärka 1 och svarthätta 1. 
Totalt denna månad 94 och hittills i år 8 154 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning av turisttoan (0,5 timmar). 
 
BESÖKARE  
De fyra byggnadsarbetarna är fortfarande kvar. Med 
stationspersonalen därmed totalt 9 personer på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
En blåsig dag som ledde till sovmorgon för de flesta. Kuling och 
lågvatten är en ovanlig kombination men så var det idag. Annars var 
det den normala effekten av ostliga vindar inga havsfåglar.  
 
En mycket begränsad nätinsats gav en svarthätta, full burinsats gav en 
ängspiplärka och en dito kontroll och om aftonen håvade Johan in en 
kustpipare. Så går det till när man håller nollorna borta från 
protokollet. 
Toaletterna tömda och rengjorda inför morgondagens personalbyte 
som nog blir av först på eftermiddagen då vinden ska ha mojnat lite. 
 
Inga fjärilar idag. 
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus och Dennis Kraft. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kustpipare 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 23 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Kustpipare 3 1K Rast (På Playan.) 
      Skärsnäppa 2 ex Rast (Stöttes på västudden och drog sen ut till 

klockfotsrevet.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (På playan.) 
      Dvärgbeckasin 1 ex Rast (Stöttes på playan av Anders, flyktfoton 

kunde tas.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
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      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 6 ex str S 
      Sånglärka 1 ex Stationär (På Nordstranden) 
      Ängspiplärka 2 ex Stationär (1 ex nymärktes och 1 ex 

kontrollerades.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 1 1K Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 1K hona Rast (Nymärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Hämpling 10 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 4 ex Str 
      Sävsparv 1 ex Rast (Höll till på nordstranden.) 
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LÖRDAG 5 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Framme, Dennis Kraft, Eva Mattsson, 
Gunilla Framme, Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Peter Keil 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 5 oktober 2013 
 
VÄDER 
Friska till hårda SO- vindar under natt och morgon. Mulet men god 
sikt.  
Under dagen tidvis regn och dålig sikt. Vid 15-tiden klarnade det upp 
och solen tittade fram och sikten blev återigen god. 
02:00: SSO 13 m/s, byvind 18 m/s, +11,9C, vattenstånd -26 cm, god 
sikt, 1014 hPa 
05:00: SSO 13 m/s, byvind 17 m/s, +12,1C, vattenstånd -20 cm, god 
sikt, 1013 hPa 
08:00: OSO 14 m/s, byvind 17 m/s, +9,0C, vattenstånd -30 cm, 
måttlig sikt, 1012 hPa 
11:00: S 11 m/s, byvind 16 m/s, +13,1C, vattenstånd -8 cm, dålig sikt, 
1012 hPa 
14:00: SV 8 m/s, byvind 13 m/s, +13,8C, vattenstånd -5 cm, dålig 
sikt, 1011 hPa 
17:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,5C, vattenstånd +1 cm, god sikt, 
1013 hPa 
20:00: V 9 m/s, byvind 13 m/s, +12,7C, vattenstånd +8 cm, god sikt, 
1014 hPa 
23:00: V 10m/s, byvind 12 m/s, +12,7C, vattenstånd +14 cm god sikt, 
1015 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:27 och ner 18:34. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Eva Mattsson, Dennis Kraft, Anders Framme och 
Gunilla Framme.  
Vid 16:30 bytte Peter Keil och Henrik Bergendal av all personal 
förutom Johan som stannar en vecka till. 
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 4 nät 08:00-18:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan samt Fröfällan 
vid Strandoxeln 06:30-19:30 
Kontrolläsning och inmatning av ringmärkningsdata från september 
och oktober. 
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS 1 ex mot söder vid 17-tiden. 



SMÅLOM 3 ex mot söder. 
HAVSSULA 3 ex mot söder under eftermiddagen. 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
2 ex av 2 arter. 
kungsfågel 1 och ängspiplärka 1. 
Totalt denna månad 96 och hittills i år 8 156 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
BESÖKARE  
De fyra byggnadsarbetarna är fortfarande kvar. Lasse körde ut ny 
stationspersonal på em. Vid 17:30 kom Stefan ut med 6 personer + 
hund för att städa och stänga ner verksamheten, stannar tills imorgon. 
Med stationspersonalen därmed totalt 19 personer på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Elinstallationer utökades i labbet. Allt blev inte klart vilket delvis 
berodde på brister när det gäller krokar och klipps. Nu finna i alla fall 
två dubbeluttag vid ringmärkarplatsen så det ser lite bättre ut. 
Fortsättning följer.  
 
Ännu en blåsig dag som ledde till sovmorgon för de flesta. Vinden 
vred inte om till sydväst innan kl. 12 och avtog snabbt, dock så blåste 
det upp igen på eftermiddagen och lite havsfågel kunde ses.  
 
Även idag kunde några få nät tas upp och ledde till slut att vi spräckte 
nollan i form av en kungsfågel. 
 
Idag fick man ta farväl av veckans goa gäng, en helt fantastisk vecka i 
matkomans tecken! 
Då dom blivit varse om att jag under nästa vecka fyller 30 så fick 
dom fira mig redan idag. 
Med en hejdundrande gratulation och en present bestående av en 
flaska champagne! 
Den ska jag njuta av på min 30-årsdag och blicka framåt i livet. 
Tusen tack till er som gör mitt liv så otroligt gött! 
Tack Lasse för din present i form av lite godsaker att njuta av under 
veckan! 
 
Efter dagens middag gick jag över med ett fat som vi fick tidigare i 
veckan med blåbärskaka. Vi snackade lite och Stefan bjussa på en 
Carlsberg, vi kom på tal om avsaltningsanläggningen vilken jag glömt 
av att kolla på tre dagar! Vilken tur att vi kom på tal om det då det 
visade sig att det bara var knappt 1/3 del kvar av vattnet i tanken, vi 
startade om anläggningen och hoppas på att den fylls på under 



natten.. fick sen smaka på Stefans utsökta snaps kryddad med malört 
från Nidingen! 
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus och Dennis Kraft. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Prutgås 1 ex str S (Passerade vid 17-tiden då SV-vinden tilltog.) 
      Gräsand 21 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Smålom 3 ex str S (1 på fm och 2 efter kl. 17:00.) 
      Havssula 3 ex str S (1 vid 16-tiden + 2 efter kl. 17:00) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Kustpipare 3 1K Rast (På Playan.) 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 45 ex str S (Några få före 17 sen resten från 17:00 till 

skymmningen.) 
      Tobisgrissla 1 1K Förbifl. (Kom sträckande efter nordstranden 

och la sig utanför västudden.) 
      Sånglärka 1 ex Stationär (På Nordstranden) 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 3 1K Rast (Endast 1 ex sedd idag med men vid 17-tiden 

3 ex i kausan.) 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Hämpling 30 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast (Höll till på nordstranden.) 
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SÖNDAG 6 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Peter Keil 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 6 oktober 2013 
 
VÄDER 
Friska västvindar under natten och morgonen som avtog något i 
styrka under förmiddagen. 
Under morgonen mulet eller halvklart och god sikt.  
Under dagen soligt men tillfälligt mulnande vid 13-tiden för att sedan 
åter bli soligt.  
02:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, +12,6C, vattenstånd +12 cm, god sikt, 
1016 hPa 
05:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +12,7C, vattenstånd +11 cm, god 
sikt, 1017 hPa 
08:00: VNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +12,4C, vattenstånd +12 cm, god 
sikt, 1019 hPa 
11:00: V 7 m/s, byvind 10 m/s, +13,5C, vattenstånd +3 cm, dålig sikt, 
1020 hPa 
14:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,3C, vattenstånd -3 cm, dålig sikt, 
1020 hPa 
17:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,9C, vattenstånd +1 cm, god sikt, 
1020 hPa 
20:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,8C, vattenstånd +5 cm, god sikt, 
1020 hPa 
22:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,8C, vattenstånd +7 cm, god sikt, 
1020 hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:29 och ner 18:31. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Peter Keil och Henrik Bergendal.  
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 16 nät 06:00-08:30, 17 nät 08:30-10:30, 20 nät 10:30-
14:30 och 3 nät 16:00-17:00, 16 nät 17:00-18:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan, 7 vadarfällor på 
playan 06:30-19:30 samt Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-18:30 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
HAVSÖRN 1 ex upptäcktes då det blev uppflog ute på ostudden, 
drog in till Malö. 
ÄNGSPIPLÄRKA Bra drag söderut idag, minst 5000 ex sträckande. 
 



Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
79 ex av 12 arter. 
ängspiplärka 48, skärpiplärka 5, gärdsmyg 4, rödhake 3, gransångare 
2, blåmes 9, bofink 2, bergfink 1, vinterhämpling 1, gråsiska 1, 
gulsparv 1 och sävsparv 2. 
Totalt denna månad 175 och hittills i år 8 235 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
BESÖKARE  
De fyra byggnadsarbetarna åkte vid 10:30 tiden hem och kommer 
först ut nästa år igen. Ante från Bua hämtade dom. 
Stefan och gänget fortsatte röja ur sina boningar och stängde igen för 
i år vid 14-tiden och åkte iland. Med stationspersonalen därmed totalt 
14 personer på ön idag.  
 
Fjärilar: Idag sågs påfågelöga 1 ex och kålfjäril 1 ex. 
 
ÖVRIGT 
Stjärnklart när vi började sätta upp näten vid halv sex. Inte var det 
någon rusch i näten precis under de första rundorna: gärdsmyg- och 
kungsfågelkontroller, en bergfink, ett par rödhakar, ytterligare några 
gärdsmygar. Årets första vinterhämpling klockades in vid åttatiden. 
Och så flöt det på några timmar under morgon och förmiddag, så det 
blev gott om tid i boden att diskutera färgnyanser på täckare, 
ruggningsmönster, ålderskriterier och annat finlir. Det var först framåt 
lunchtid det började rassla in ett större antal piplärkor i burarna i 
samband med det ovan beskrivna rätt intensiva piplärkesträcket. 
Johan och Henrik var sedan på alerten på eftermiddagen med att dra 
upp näten igen då de anade blåmesar i vassen, förlåt slånen, och tio 
bitska blåmesar, varav en kontroll, ej egen, plockades in i boden. 
 
Vi har inte haft några matproblem under dagen då Stefan och Co 
försett oss med gourmetmat: rökt lax, charkuterivaror, blåmögelostar, 
sallader, grytor m.m.  
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus och Peter Keil 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 48 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Blåmes 9 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30537829&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30537830&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30537831&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30537832&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30537833&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30537834&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30537835&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Bergfink 1 ex Ringm 
      Vinterhämpling 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 21 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 1 hona Rast (Sågs i kausan, oljeskadad.) 
      Storlom 2 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Havsörn 1 ex Förbifl. (Upptäcktes efter uppflog på ostudden, sågs 

då dra in mot Malö.) 
      Fiskmås 1 ex Förbifl. 
      Silltrut 11 ex Stationär 
      Gråtrut 115 ex Stationär 
      Havstrut 4 ex Stationär 
      Sillgrissla 25 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K Förbifl. 
      Sånglärka 5 ex str SV 
      Ängspiplärka 5000 ex str S 
      Ängspiplärka 100 ex Rast (48 ex nymärktes.) 
      Skärpiplärka 15 ex Stationär (5 ex nymärktes.) 
      Forsärla 2 ex str S 
      Sädesärla 6 1K Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (4 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast (3 ex nymärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 3 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Kungsfågel 1 ex Rast (Kontroll sen igår.) 
      Blåmes 100 ex Sträckförsök 
      Blåmes 20 ex Rast (9 ex nymärktes + 1 främmande svensk 

kontroll.) 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink 50 ex Str 
      Bofink 10 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Bergfink 20 ex Str 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Grönsiska 10 ex str S 
      Hämpling 70 ex Rast 
      Vinterhämpling 15 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Gråsiska 20 ex Str 
      Gulsparv 2 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
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MÅNDAG 7 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Peter Keil 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 7 oktober 2013 
 
VÄDER 
Frisk vind även i natt, under morgon och tidig eftermiddag.  
Under eftermiddagen avtog vinden alltmer och vred ner på syd. 
Sikten har för det mesta varit god men tidvis disigt. Lite duggregn föll 
under någon minut vid 08-tiden. 
02:00: V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,1C, vattenstånd +5 cm, god sikt, 
1020 hPa 
05:00: VSV 8 m/s, byvind 13 m/s, +13,3C, vattenstånd +6 cm, god 
sikt, 1020 hPa 
08:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +13,4C, vattenstånd +7 cm, god sikt, 
1021 hPa 
11:00: SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,7C, vattenstånd +5 cm, dålig 
sikt, 1021 hPa 
14:00: SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,2C, vattenstånd +2 cm, dålig 
sikt, 1022 hPa 
17:00: S 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,2C, vattenstånd +4 cm, god sikt, 
1022 hPa 
20:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,1C, vattenstånd +5 cm, god sikt, 
1022 hPa 
22:00: - 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:31 och ner 18:28. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Peter Keil och Henrik Bergendal.  
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 10 nät 06:15-08:00, 16 nät 08:00-11:30. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan, 7 vadarfällor på 
playan 06:30-19:30 samt Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-18:30. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
DUVHÖK 1 2K+ hanne kom inflygande mot fyrområdet ifrån 
ostudden sett, höken rundade fyrområdet innan den bestämde sig för 
att dra in mot Malö. 
DUBBELTRAST 1 1K rastande på ön under dagen. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
30 ex av 8 arter. 
ängspiplärka 18, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, svarthätta 1, 
gransångare 4, bergfink 1, grönsiska 2 och sävsparv 2. 
Totalt denna månad 205 och hittills i år 8 265 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1 tim), slånröjning (4,5 tim), skräpplockning (1 tim), 
eldning (0,5 tim). 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen som håller ställningarna, totalt 3 personer.  
 
Fjärilar: Inga fjärilar förutom två obestämda nattfjärilar sågs idag. 
 
ÖVRIGT 
När man steg ut genom dörren i gryningen var det plötsligt väldigt 
tyst, inga hammarslag hördes vilka man sällskapat varje morgon med 
från byggnadsarbetarna. Nu är det bara naturens sköna sång du hör 
vilket är fantastiskt! Vågorna som slår in på västudden, vinden som 
rör om i slånen, och så alla fåglar såklart. 
 
Och så var det måndag igen, vilket innebar en ny attack mot 
slånbuskagen på ön! Nu börjar det verkligen likna något, lika bra att 
röja bort det sista slånet som näten står runt?! (ett skämt såklart))  
La en timma på att plocka bort all spik och annat skräp runt det 
nyrenoverade huset som rymmer ringmärkarlabbet. Alla små trädbitar 
och sten även det bortforslat så att vi imorgon kan ta en omgång med 
gräsklipparen. 
 
Till middag avnjöts idag en välsmakande pytt i panna, kompletterad 
med en delikat äppelpaj till efterrätt, mums!  
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 18 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Grönsiska 2 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 21 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Havssula 1 ex Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Duvhök 1 2K+ hane Förbifl. (Kom inflygande från ostudden och 

rundade fyrområdet för att sedan dra in mot Malön.) 
      Kustpipare 3 1K Rast (På playan.) 
      Fiskmås 1 ex Förbifl. 
      Silltrut 25 ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 45 ex Stationär 
      Sillgrissla 85 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K Rast (Minst) 
      Ängspiplärka 100 ex Rast (18 ex nymärktes.) 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär (1 ex nymärktes.) 
      Sädesärla 1 1K Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Stenskvätta 2 1K Rast (1 ex kvar sedan 25.9 då den ringmärktes. 

På em hittades ett omärkt ex påväg ut till ostudden.) 
      Dubbeltrast 1 1K Rast 
      Svarthätta 1 1K Rast (Nymärktes.) 
      Gransångare 5 ex Rast (4 ex nymärktes.) 
      Kungsfågel 1 ex Rast (Kontroll sen i förrgår..) 
      Blåmes 9 ex Rast (Kvar sen igår.) 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Grönsiska 2 ex Rast (Nymärktes.) 
      Hämpling 70 ex Rast 
      Vinterhämpling - ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Gulsparv 2 ex Rast 
      Sävsparv 3 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
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TISDAG 8 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Peter Keil 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 8 oktober 2013 
 
VÄDER 
Måttlig vind i natt, under morgon och tidig eftermiddag från SV.  
Under eftermiddagen tilltog vinden alltmer och vred till S. 
Sikten var under förmiddagen god men blev sämre under dagen. 
Uppehåll under dagen, duggregn började falla vid 18-tiden. 
02:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,0C, vattenstånd +6 cm, måttlig 
sikt, 1022 hPa 
05:00: SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,9C, vattenstånd +6 cm, måttlig 
sikt, 1022 hPa 
08:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,4C, vattenstånd +6 cm, måttlig 
sikt, 1021 hPa 
11:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +13,5C, vattenstånd +8 cm, måttlig 
sikt, 1021 hPa 
14:00: S 7 m/s, byvind 10 m/s, +13,7C, vattenstånd +4 cm, halvtaskig 
sikt, 1020 hPa 
17:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,6C, vattenstånd +1 cm, dålig sikt, 
1018 hPa 
20:00: S 7 m/s, byvind 11 m/s, +13,8C, vattenstånd +6 cm, dålig sikt, 
1017 hPa 
22:00: SSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,7C, vattenstånd +14 cm, god 
sikt, 1015 hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:33 och ner 18:26. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Peter Keil och Henrik Bergendal.  
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 06:30-12:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan, 7 vadarfällor på 
playan 06:30-19:30 samt Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
STENFALK, sågs från huset och försvann bakom stationshuset, 
kunde ej återfinnas trots idogt letande. 
BÄNDELKORSNÄBB, sträckande över ön tillsammans med mindre 
korsnäbb. 
LAPPSPARV, sedd vid sydvästudden. 
 



Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
28 ex av 7 arter. 
ängspiplärka 15, gransångare 4, grönsiska 3, gärdsmyg 2, svarthätta 2, 
gulsparv 1, sävsparv 1. 
Totalt denna månad 233 och hittills i år 8 293 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Slånröjning (3 tim), skräpplockning (0,5 tim), eldning (1 tim). 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen som håller ställningarna, totalt 3 personer.  
 
Fjärilar: Inga fjärilar. 
 
ÖVRIGT 
En lugn morgon med rätt ont om fågel i näten, detta gav tid för övrigt 
skådande och visst blev det lite roliga arter under dagen. Vad gäller 
sjöfågel så är de, trots lovande vindar som bortblåsta. Precis före 
middag fick vi dock se ett gäng havssulor födosöka, ihärdigt 
uppvaktade av trutar. 
 
Eftermiddagen ägnades åt fortsatt röjning av slån, buskarna är många, 
törnarna vassa men de minskar så sakteliga i antal. 
 
Dagens middag blev kikärtsgryta och till kvällskaffet serverades 
nybakad äppelkaka. 
 
Vi hoppas att morgondagen ska ge mer fågel, antingen i näten, ute på 
havet eller både och, bara det blir mer fågel! 
 
VID DATORN 
Henrik Bergendal 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 15 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Grönsiska 3 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 21 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Havssula 7 ex Födosökande (En på morgonen, 6 st kl 17:30) 
      Storskarv - ex Stationär 
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      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Kustpipare 3 1K Rast 
      Fiskmås 4 ex Förbifl. 
      Silltrut 19 ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 25 ex str S 
      Sånglärka 3 ex Str 
      Ängspiplärka 80 ex Rast (15 ex nymärktes.) 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Stenskvätta 1 1K Rast 
      Svarthätta 2 1K Rast (2 ex nymärktes) 
      Gransångare 4 ex Rast (4 ex nymärktes.) 
      Blåmes 9 ex Rast (Kvar sen i förrgår.) 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Kråka 4 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast 
      Grönsiska 10 ex Rast (3 ex nymärktes.) 
      Hämpling 70 ex Rast 
      Vinterhämpling 10 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Str 
      Bändelkorsnäbb 1 ex Str 
      Mindre korsnäbb 20 ex Str 
      Lappsparv 1 1K Rast (Sågs på sydvästudden.) 
      Gulsparv 5 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Sävsparv 1 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
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ONSDAG 9 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Peter Keil 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 9 oktober 2013 
 
VÄDER 
 
02:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,7C, vattenstånd +13 cm, måttlig 
sikt, 1013 hPa 
05:00: VSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,5C, vattenstånd +12 cm, god 
sikt, 1011 hPa 
08:00: SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,4C, vattenstånd +16 cm, god 
sikt, 1010 hPa 
11:00: VSV 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,4C, vattenstånd +22 cm, god 
sikt, 1009 hPa 
14:00: SV 5 m/s, byvind 10 m/s, +12,8C, vattenstånd +16 cm, måttlig 
sikt, 1007 hPa 
17:00: SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,3C, vattenstånd +9 cm, måttlig 
sikt, 1004 hPa 
20:00: SV 2 m/s, byvind 6 m/s, +12,8C, vattenstånd +13 cm, god sikt, 
1002 hPa 
22:00: S 7 m/s, byvind 11 m/s, +12,8C, vattenstånd +22 cm, god sikt, 
1002 hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:35 och ner 18:23. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Peter Keil och Henrik Bergendal.  
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 6 nät 06:30-13:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan, 7 vadarfällor på 
playan 06:30-19:30 samt Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV, ca 15 håller till runt ön under dagtid. 
STENFALK 1 1k sträckande mot söder på eftermiddagen. 
HAVSSULA 2940 ex sträckande mot söder, många gick även 
innanför Nidingen och han endast räknas sporadiskt. 
STORLABB 3 ex sträckande mot söder. 
BREDSTJÄRTAD LABB 1 subadult individ sträckande mot söder. 
MINDRE LIRA 1 ex sträckande mot söder. 
GRÅLIRA 1 ex sträckande mot S, kom riktigt nära! 
STORMFÅGEL 52 ex sträckande mot söder. 
DVÄRGMÅS 1 adult födosökte utanför nordstranden. 



 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
18 ex av 1 art. 
ängspiplärka 18 
Totalt denna månad 251 och hittills i år 8 311 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen som håller ställningarna, totalt 3 personer.  
 
Fjärilar: Inga fjärilar. 
 
ÖVRIGT 
En blåsig morgon lät oss inte sätta upp mer än 6 nät och vi väntade 
oss en rätt seg dag då tidigare dagars blåst ej genererat något speciellt 
varken i näten eller vad gäller havsfågel. När näten väl var uppe 
uppvaktades Johan dagen till ära med skönsång före frukost. 
När det väl hade ljusnat ställde vi oss även denna morgon och 
spanade ut över havet, ett par havssulor visade sig fint och var en bra 
start på dagens skådning. Medan morgonen förflöt så visade sig fler 
och fler havssulor vilket vi gladdes åt, slutsumman för havssulor som 
passerade ön var närmare 3000!! Medan vi stod och njöt av sulorna 
utropar Peter plötsligt LIRA, grålira!!, snabbt slängde vi oss bakom 
tuberna och lyckas få se den då den passerar ett fåtal meter utanför 
västudden, en riktigt fin uppvisning som gjorde att vi stod som 
klistrade bakom tuberna resten av förmiddagen. Efter liran upptäcktes 
ett flertal storlabbar, totalt tre stycken kunde observeras under en 
period efter kl 09, då de en efter en passerade på fint avstånd även de. 
Innan lunch hann även Johan upptäcka en mindre lira som drog 
söderut långt väster om ön, samt en bredstjärtad labb. I övrigt sågs på 
förmiddagen förutom ovan nämnda arter även en hel del grisslor, 
sjöorre, tretåig mås och stormfågel.  
Johan stod, sin födelsedag till trots för lagande av dagens lunch, en 
utsökt fiskgratäng. Mängden sjöfågel minskade tyvärr efter lunch när 
det började regna, och resten av dagen bjöd mest på havssulor och 
grisslor, dock upptäcktes en dvärgmås vilket vi gladdes åt. 
Näten plockades ner i princip direkt efter lunch pga. regn efter att 
endast ha producerat ett par kontroller. För nynmärkningarna stod 
istället vadarfällorna, 18 ängspiplärkor fick vi in. 
Till mellanmål slukade vi en blåbärs- och hallontårta dagen till ära 
och till middag bjöds vi på lammstek med potatisgratäng. 
Nu väntar kudden på oss, men till imorgon lovar SMHI och 
norrmännen ostliga vindar vilket vi hoppas ska driva hit lite fågel för 
oss att märka, det har ju tyvärr varit lite ont om fåg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Ängspiplärka 18 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 21 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 21 ex str S 
      Småskrake 1 honfärgad Förbifl. 
      Storlom 2 ex str S 
      Stormfågel 52 ex str S 
      Grålira 1 ex str S (Passerade 10 m utanför 

nordstranden/västudden i perfekta obsförhållanden!) 
      Mindre lira 1 ex str S (Ca 2 km utanför västudden.) 
      Havssula 2940 ex str S (Dom flesta i aktiv flykt men tidvis sågs 

stora flockar födosöka en kort stund innan dom sträckte vidare 
söderut.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Stenfalk 1 1K str S 
      Kustpipare 1 1K Rast (På playan.) 
      Kärrsnäppa 2 ex str S 
      Bredstjärtad labb 1 ex str S (Subadult fågel.) 
      Storlabb 3 1K str S (Passerade 09:25, 09:25 och 09:43. 1 ex la 

sig på vattnet utanför västudden innan den drog vidare igen.) 
      Dvärgmås 1 ad Födosökande (Utanför nordstranden.) 
      Fiskmås 5 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 100 ex str S (Ca 100 ex har bestämts idag av dom som 

passerade på nära håll.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 380 ex str S 
      Tordmule 4 ex str S 
      Tobisgrissla 3 1K Förbifl. 
      Ängspiplärka 100 ex Rast (18 ex nymärktes.) 
      Skärpiplärka 10 ex Stationär 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Blåmes 9 ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 1 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Grönsiska 2 ex Förbifl. 
      Hämpling 70 ex Rast 
      Vinterhämpling 15 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
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      Sävsparv 3 ex Rast 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30562866&mode=obsbok','ObsAndra');�


TORSDAG 10 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Peter Keil 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 9 oktober 2013 
 
VÄDER 
 
02:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +11,8C, vattenstånd +14 cm, måttlig 
sikt, 1001 hPa 
05:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,6C, vattenstånd +5 cm, god sikt, 
1001 hPa 
08:00: NV 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,1C, vattenstånd +4 cm, god sikt, 
1003 hPa 
11:00: O 2 m/s, byvind 5 m/s, +11,8C, vattenstånd +3 cm, god sikt, 
1005 hPa 
14:00: O 3 m/s, byvind 6 m/s, +13,3C, vattenstånd -8 cm, måttlig sikt, 
1008 hPa 
17:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,4C, vattenstånd -14 cm, måttlig 
sikt, 1011 hPa 
20:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,6C, vattenstånd -6 cm, god sikt, 
1015 hPa 
22:00: S 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,4C, vattenstånd -2 cm, god sikt, 
1018 hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:37 och ner 18:20. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Peter Keil och Henrik Bergendal.  
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 30 nät 06:30-15:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan, 7 vadarfällor på 
playan 06:30-19:30 samt Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 10100 ex sträckande mot söder under dagen! Största 
flock på 150 ex, dom flesta i aktiv flykt mot söder, men stora flockar 
sågs födosöka innan dom splittrades och drog söderut. 
Inga flockar och knappt något ex sågs dra norrut. Enligt svalan slog vi 
svenskt sträckrekord redan igår med 2940 ex, så dagens svenska 
rekord lär nog stå sig ett tag!  
TOPPSKARV dagens räkning från fyren gav 77 ex. 
STORLABB 1 ex sågs födosöka på håll utanför västudden på 
eftermiddagen. 
RINGTRAST 1 1K hanne ringmärktes. 



BÄNDELKORSNÄBB 1 ex sträckte mot sydväst 11:53 
trumpetandes. 
SNÖSPARV 1 ex sträckte längst med nordstranden mot öster. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
50 ex av 10 arter. 
ängspiplärka 26, gärdsmyg 5, RINGTRAST 1, taltrast 1, blåmes 3, 
bofink 1,  
bergfink 3, grönfink 2, gråsiska 5, och sävsparv 3. 
Totalt denna månad 301 och hittills i år 8 361 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning (1 tim) 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen som håller ställningarna, totalt 3 personer.  
 
Fjärilar: påfågelöga 1 ex. 
 
ÖVRIGT 
 
SPEKTAKULÄRT HAVSSULESTRÄCK OCH TRASTBESÖK 
FRÅN FJÄLLEN en personlig betraktelse 
Det är en riktigt storslagen upplevelse att se många tusen havssulor i 
måttlig ostlig vind sträcka söderut flockvis och oftast på hög höjd ( 
som kontrast till hur vi brukar se sulan, surfande över vågtopparna i 
västlig kuling, då och då tagande höjd för spektakulära dyk). Det var 
detta vi fick uppleva idag. En upplevelse som jag, Peter, kan jämföra 
med bändelinvasionen 2011, eller varför inte svartmesarna i Falsterbo 
nån gång på 90-talet där de i tusental flög mellan benen på alla 
skådare och golfspelare. Mängd spelar ibland roll. 
 
Däremot har vi inte fångat trastar i mängd i näten idag, bara två, (tal 
och ring), men visst spelar också mera ovanliga fåglar roll for oss 
skådare och märkare. Efter fördjupad diskussion bestämde sig Johan 
och Henrik att bestämma ringtrasten, som infångades under tidig 
morgontimme, till en 1K hanne.  
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus och Peter Keil 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 26 ex Ringm 
      Gärdsmyg 5 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Blåmes 3 ex Ringm 
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      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 5 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex str S (Sträckte söderut tillsammans med två 
havssulor.) 

      Gräsand 47 ex Rast (Mer än en födubbling jämfört med igår!) 
      Ejder 100 ex Stationär (Mycket mer rastande ejder idag jämfört 

med igår.) 
      Sjöorre 10 ex str S 
      Småskrake 4 ex Förbifl. 
      Storlom 1 ex str V 
      Storlom 3 ex str S 
      Havssula 10100 ex str S (Största flock på 150 ex, dom flesta i 

aktiv flykt mot söder, men stora flockar sågs födosöka innan dom 
splittrades och drog söderut. Knappt några sågs dra norrut, fler 
1K fåglar än igår sågs, några ex med fiskenät i näbben..) 

      Storskarv 42 ex Stationär 
      Toppskarv 77 ex Stationär (Mer än en fördubbling jämfört med 

igår, men då var det högt vattenstånd så dom inte kunde stå på 
klockfotsrevet.) 

      Gråhäger 3 ex str SV (1 ex under morgonen + 2 ex vid 15-tiden.) 
      Sparvhök 1 ex str SO 
      Kustpipare 2 1K Rast (På playan.) 
      Storlabb 1 ex Födosökande (Födosökte rätt långt ut utanför 

västudden.) 
      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Silltrut 64 ex Stationär 
      Gråtrut 120 ex Stationär 
      Havstrut 50 ex Stationär 
      Sillgrissla 40 ex str S 
      Tordmule 5 ex str S 
      Tobisgrissla 3 ex Förbifl. 
      Sånglärka 23 ex str S (Största flock på 18 ex.) 
      Ladusvala 2 ex str S (Sträckte över fyrområdet vid 12-tiden.) 
      Ängspiplärka 100 ex Rast (26 ex nymärktes.) 
      Ängspiplärka 300 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (5 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (1 ex kontrollerades.) 
      Ringtrast 1 1K hane Rast (Nymärktes.) 
      Taltrast 1 1K Rast (Nymärktes.) 
      Svarthätta 1 1K hona Rast (Kontrollerad, ringmärktes på ön 

18.9) 
      Gransångare 2 ex Rast (2 ex kontrollerades.) 
      Blåmes 11 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Kråka 2 ex Rast 
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      Kråka 16 ex str V 
      Stare 60 ex Str 
      Bofink 1 ex Rast (Nymärktes.) 
      Bergfink 5 ex Rast (3 ex nymärktes.) 
      Bergfink 50 ex Str 
      Grönfink 5 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Grönsiska 90 ex Str 
      Hämpling 60 ex Rast 
      Vinterhämpling 15 ex Rast 
      Gråsiska 20 ex Str 
      Gråsiska 5 ex Rast (Nymärktes.) 
      Bändelkorsnäbb 1 ex str SV (Passerade vid 11:53) 
      Snösparv 1 ex str O 
      Gulsparv 2 ex Rast 
      Sävsparv 5 ex Rast (3 ex nymärktes.) 
      Sävsparv 30 ex Str 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568926&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568927&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568928&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568929&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568930&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568931&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568932&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568933&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568934&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568935&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568936&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568937&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568938&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568939&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568940&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568941&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30568942&mode=obsbok','ObsAndra');�


FREDAG 11 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Peter Keil 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 11 oktober 2013 
 
VÄDER 
 
08:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +9,2C, vattenstånd +6 cm, god sikt, 
1026 hPa 
11:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,9C, vattenstånd +10 cm, god 
sikt, 1027 hPa 
14:00:ONO O 3 m/s, byvind 6 m/s, +13,3C, vattenstånd +7 cm, god 
sikt, 1028 hPa 
17:00: NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,0C, vattenstånd -1 cm, god sikt, 
1028 hPa 
20:00: NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +11,6C, vattenstånd -8 cm, god sikt, 
1029 hPa 
22:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,9C, vattenstånd -14 cm, god sikt, 
1030 hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:42 och ner 18:15. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Peter Keil och Henrik Bergendal.  
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 25 nät 06:30-12:00, 30 nät 12:00-17:00. 
Burfångst med 32 vadarfällor 06:30-19:30 i Kausan, 7 vadarfällor på 
playan 06:30-19:30 samt Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 100 ex mot söder på eftermiddagen, stora mängder sågs 
hela dagen födosöka eller dra hit och dit. 
GRÅHÄGER 6 ex sträckande mot sydväst. 
HAVSÖRN 1 1K sträckande mot söder. 
BLÅ KÄRRHÖK 1 honfärgad sträckande mot sydväst. 
TRANA 200 ex sträckande mot söder. 
RINGDUVA 4160 ex sträckande mot söder. 
FORSÄRLA 2 ex sträckande mot söder. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
84 ex av 18 arter. 



Sparvhök 1, ängspiplärka 4, gärdsmyg 12, järnsparv 1, rödhake 23, 
koltrast 2, taltrast 4,  
rödvingetrast 2, svarthätta 2, gransångare 6, kungsfågel 4, blåmes 3, 
talgoxe 1, trädkrypare 1,  
bofink 4, bergfink 9, gråsiska 1 och sävsparv 4. 
Totalt denna månad 385 och hittills i år 8 445 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Grästrimning (0,5 tim), slånröjning 0,5 tim). 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen som håller ställningarna, totalt 3 personer.  
 
Fjärilar: påfågelöga 1 ex och amiral 1 ex. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Johan Frölinghaus 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 12 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 23 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Taltrast 4 ex Ringm 
      Rödvingetrast 2 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Blåmes 3 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Bergfink 9 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 1 hane str S 
      Gräsand - ex Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Storlom 1 ex str S 
      Havssula 100 ex str S (Många födosökande under morgonen, på 

sena eftermiddagen sågs 100 ex dra söderut.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
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      Gråhäger 6 ex str SV (4+2 passerade under sena eftermiddagen.) 
      Havsörn 1 1K str S (Passerade närmre Nidingen än Malön under 

morgonen.) 
      Blå kärrhök 1 honfärgad str SV (Kom i riktning från 

Hålsundsudde.) 
      Sparvhök 23 ex str S 
      Sparvhök 1 1K hane Rast (Nymärktes.) 
      Tornfalk 1 1K str SV 
      Trana 200 ex str S (I öster.) 
      Kärrsnäppa 3 1K Förbifl. 
      Roskarl 1 1K Förbifl. 
      Silltrut 25 ex Stationär 
      Gråtrut 100 ex Stationär 
      Havstrut 35 ex Stationär 
      Sillgrissla 10 ex str S 
      Tordmule 2 ex str S 
      Ringduva 4160 ex str S (Flera stora flockar rakt över ön, många 

tusen sågs även in över Malö/Onsalahalvön men är ej inräknade i 
summan.) 

      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 70 ex str S 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (4 ex nymärktes.) 
      Ängspiplärka 400 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 2 ex str S 
      Gärdsmyg 20 ex Rast (12 ex nymärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Nymärktes.) 
      Rödhake 40 ex Rast (23 ex nymärktes.) 
      Koltrast 5 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Taltrast 10 ex Rast (4 ex nymärktes.) 
      Rödvingetrast 2 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
      Svarthätta 2 ex Rast (Nymärktes.) 
      Gransångare 6 ex Rast (Nymärktes.) 
      Kungsfågel 4 ex Rast (Nymärktes.) 
      Blåmes 12 ex Rast (3 ex nymärktes, alla mesar sträckte senare 

iväg österut.) 
      Talgoxe 1 ex Rast (Nymärktes.) 
      Trädkrypare 1 ex Rast (Nymärktes.) 
      Kaja 180 ex str SV 
      Råka 35 ex str SV 
      Kråka 2 ex Rast 
      Kråka 13 ex str V 
      Stare 140 ex Str 
      Stare 1 ex Rast 
      Pilfink 15 ex Rast (Damp plötsligt ner i grindoxeln, lyfte sen och 

landade i strandvegetationen på västudden.) 
      Bofink 25 ex Rast (4 ex nymärktes.) 
      Bergfink 40 ex Rast (9 ex nymärktes.) 
      Bergfink 250 ex Str 
      Grönfink 5 ex Rast (2 ex nymärktes.) 
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      Grönsiska 30 ex Str 
      Hämpling 60 ex Rast 
      Vinterhämpling 15 ex Rast 
      Gråsiska 40 ex Str 
      Gråsiska 5 ex Rast (1 ex nymärktes.) 
      Snösparv - ex Lockläte 
      Gulsparv 5 ex Rast 
      Sävsparv 10 ex Rast (4 ex nymärktes.) 
      Sävsparv 60 ex Str 
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LÖRDAG 12 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Henrik Bergendal, Johan Frölinghaus, Per Arne 
Lindgren, Peter Keil 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 12 oktober 2013 
 
VÄDER 
I stort sett molnfritt hela dagen och god sikt. Måttlig vind från NO 
under dagen. Solen värmde gott i lä mitt på dagen. 
20:00: ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,6C, vattenstånd -27 cm, 1027 
hPa 
23:00: ONO 6 m/s, byvind 9 m/s, +9,7C, vattenstånd -24 cm, 1026 
hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:42 och ner 18:15. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Peter Keil och Henrik Bergendal fram till mitt på 
dagen då Per Arne Lindgren ensam tog över verksamheten, dock utan 
fågelfångst och ringmärkning. Morgan Johansson skötte 
personalbytet med vår båt. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 26 nät 06:30-10:30. 
Burfångst 06:30-10:30 med 32 burar i Kausan och7 burar på Playan.  
Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-10:30. 
Reparation av vadarburar (2 tim).  
 
OBSERVATIONER 
STENFALK 1 ex sträckte mot SV på ganska hög höjd mitt på dagen. 
ROSKARL 1 ex rastande på Ostudden. 
VARFÅGEL 1 ex rastande på ön under eftermiddagen. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
99 ex av 13 arter. 
Gärdsmyg 25, järnsparv 1, rödhake 34, koltrast 2, taltrast 1,  
gransångare 3, kungsfågel 16, trädkrypare 1, pilfink 1,  
bofink 3, bergfink 7, grönfink 1 och sävsparv 4. 
Totalt denna månad 484 och hittills i år 8 544 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 



BESÖKARE  
Förutom fågelstationens personal och skepparen på vår båt besöktes 
ön idag av 7 kanotister, alltså totalt 12 personer. 
 
ÖVRIGT 
Av fjärilar sågs ett påfågelöga. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 25 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 34 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Kungsfågel 16 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Bergfink 7 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 1 ex Str (Minst 1 ex hördes förbisträckande i 
gryningen.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 2 ex str S 
      Småskrake 2 ex Förbifl. 
      Havssula 2 ex Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 12 ex str S 
      Stenfalk 1 ex str SV 
      Kustpipare 2 1K Rast 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Silltrut 25 ex Stationär 
      Gråtrut 200 ex Stationär 
      Havstrut 35 ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast 
      Sillgrissla 3 ex str S 
      Skogsduva 10 ex str SV (De ingick i en flock på ca 800 kajor.) 
      Ringduva 1000 ex str S (Ca 1000 ex.) 
      Större hackspett 1 ex Rast (Den satt på en av de gamla fyrarna 

vid 07-tiden.) 
      Sånglärka 13 ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
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      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 1 ex str S 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 40 ex Rast (Ca 40 ex varav 25 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 34 ringmärktes.) 
      Koltrast 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödvingetrast 1 ex Str (Minst 1 ex hördes förbisträckande i 

gryningen.) 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 16 ringmärktes.) 
      Blåmes 20 ex Rast (Ca 20 ex.) 
      Blåmes 40 ex str S (Ca 40 ex.) 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Trädkrypare 2 ex Rast (1 ringmärktes.) 
      Varfågel 1 ex Rast 
      Kaja 1800 ex str SV (Ca 1800 ex.) 
      Råka 10 ex str SV 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 30 ex str SV 
      Pilfink 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Bofink - ex Rast (3 ringmärktes.) 
      Bergfink - ex Rast (7 ringmärktes.) 
      Grönfink 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Steglits 1 ex Str 
      Grönsiska 30 ex Str 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling - ex Rast 
      Gråsiska 15 ex Str 
      Domherre 1 ex Rast 
      Lappsparv 1 ex Str 
      Snösparv 2 ex Str 
      Sävsparv 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
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SÖNDAG 13 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 13 oktober 2013 
 
VÄDER 
Hela dagen var himlen täckt med medelhöga moln. I princip uppehåll 
men mitt på dagen kom några droppar. God sikt. 
02:00: ONO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,2C, vattenstånd -11 cm, 1024 
hPa 
05:00: OSO 5 m/s, byvind 8 m/s, +8,4C, vattenstånd -12 cm, 1024 
hPa 
08:00: NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +9,4C, vattenstånd -21 cm, 1022 hPa  
11:00: O 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,1C, vattenstånd -21 cm, 1023 hPa  
14:00: O 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,6C, vattenstånd -6 cm, 1022 hPa 
17:00: ONO 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,6C, vattenstånd -8 cm, 1021 
hPa 
20:00: ONO 4 m/s, byvind 7 m/s, +10,6C, vattenstånd -22 cm, 1021 
hPa 
23:00: ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,4C, vattenstånd -26 cm, 1021 
hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:44 och ner 18:12. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren ensam fram till 12:00 då Lasse Hellberg kom ut 
med den saknade stationschefen Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 21 nät 12:00-17:00. 
Burfångst 11:30-16:30 med 32 burar i Kausan och 7 burar på Playan.  
Fröfällan vid Strandoxeln 11:30-17:00. 
Reparation av vadarburar (1 tim).  
 
OBSERVATIONER 
KUSTPIPARE 2 årsungar rastade på Playan. 
ROSKARL 2 ex höll till på SO-udden under eftermiddagen. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 årsunge upptäcktes sent på eftermiddagen 
när den flög upp och satte sig på en av stenmurarna i trädgårdsfållan.  
RÅKA 8 ex rastade en kort stund på ön under förmiddagen innan de 
sträckte vidare.  
MINDRE KORSNÄBB 10 ex flög över fyrområdet 12:20. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
20 ex av 9 arter. 
Ängspiplärka 1, järnsparv 1, rödhake 8, koltrast 2, taltrast 2,  
gransångare 2, kungsfågel 2, blåmes 1 och stare 1. 
Totalt denna månad 504 och hittills i år 8 564 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
2 personer på fågelstationen och skepparen Lasse Hellberg blir totalt 
3 personer. 
 
ÖVRIGT 
Eftersom undertecknad inte kunde komma ut igår utan först idag, så 
blev ringmärkningen tyvärr inställd under förmiddagen. Men genom 
att vi körde ett eftermiddagspass, så fick vi i alla fall märkt en del 
fåglar även idag.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 8 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Taltrast 2 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 29 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 30 ex Stationär (Ca 30 ex.) 
      Kustpipare 2 1K Rast 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Fiskmås 2 ex Stationär (1 ad + 1 årsunge, på Klockfotsrevet.) 
      Silltrut 25 ex Stationär (Ca 25 ex varav flertalet på Klockfotsrevet 

och Ostudden. Endast 1 ad och 1 årsunge stod kvar i den västra 
silltrutkolonin och årsungen var individmärkt med blå ring 
V.S1R.) 

      Gråtrut 200 ex Stationär (Minst 200 ex.) 
      Havstrut 35 ex Stationär (Ca 35 ex.) 
      Sånglärka 1 ex Rast (Den stöttes på Ostudden under 

eftermiddagen.) 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
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      Skärpiplärka 2 ex Stationär (På Ostudden.) 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Minst 10 ex.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 20 ex Rast (Minst 20 ex varav 8 ringmärktes.) 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast (Den upptäcktes sent på eftermiddagen 

när den flög upp och satte sig på en av stenmurarna i 
trädgårdsfållan.) 

      Koltrast 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 årsunga honor ringmärktes.) 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Gransångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 1 2K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Råka 8 ex Rast (De rastade en kort stund på ön under 

förmiddagen innan de sträckte vidare.) 
      Kråka 4 ex Stationär 
      Stare 12 ex Rast (1 årsung hona ringmärktes.) 
      Bofink 2 ex Rast (1 hane och en egen kontroll av en årsung hona.) 
      Bergfink 1 ex Rast (Minst 1 ex hördes under morgonen.) 
      Grönfink 2 ex Rast (De flög upp från vresrosbuskaget på 

Västudden.) 
      Mindre korsnäbb 10 ex Förbifl. (De flög över fyrområdet 12:20.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602407&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602408&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602409&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602410&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602411&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602412&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602413&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602414&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602415&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602416&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602417&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602418&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602419&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602420&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602421&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602422&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602423&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602424&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30602425&mode=obsbok','ObsAndra');�


MÅNDAG 14 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 14 oktober 2013 
 
VÄDER 
Helmulet under natten och från gryningen fram till 11-tiden, då ett lätt 
duggregn svepte in över Nidingen. Från 11:30 uppehåll men från 
15:00 åter duggregn till och från resten av dagen. God sikt under 
morgontimmarna, men under eftermiddagen tidvis sämre sikt p. g. a. 
duggregnet.  
02:00: ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,7C, vattenstånd -12 cm, 1021 
hPa 
05:00: ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,2C, vattenstånd -8 cm, 1020 hPa 
08:00: O 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,6C, vattenstånd -19 cm, 1020 hPa  
11:00: OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,8C, vattenstånd -23 cm, 1020 
hPa  
14:00: OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +11,5C, vattenstånd -10 cm, 1020 
hPa 
17:00: SSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,0C, vattenstånd -9 cm, 1020 
hPa 
20:00: SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,5C, vattenstånd -26 cm, 1019 
hPa 
23:00: OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,1C, vattenstånd -29 cm, 1019 
hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:46 och ner 18:10. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 20 nät 07:00-13:30. 
Burfångst 07:30-17:30 med 32 burar i Kausan och 7 burar på Playan.  
Fröfällan vid Strandoxeln 07:30-17:30. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 7 ex sträckte mot S 10:29 tillsammans med 18 
grågäss. 
SVÄRTA 8 ex sträckte mot S utanför Västudden 11:28. 
GRÅHAKEDOPPING 2 ex sträckte mot S utanför Klockfotsrevet 
12:34. 
KUSTPIPARE 2 årsungar kvar på Playan. 
ROSKARL 1 ex kvar på Playan. 
VARFÅGEL 1 ex rastade på Västudden vid 12:30-tiden. Den 
fångades och ringmärktes som en 2K+ hona vid 17-tiden. Första 



ringmärkta av arten i år.  
RÅKA Minst 7 ex tillsammans med ca 20 kråkor sträckte mot SV vid 
10-tiden. Dessutom 2 ex förbiflygande i skymningen.  
MINDRE KORSNÄBB 1 ex helt i juvenil dräkt nätfångades och 
ringmärktes. 
 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
29 ex av 12 arter. 
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 5, rödhake 1, koltrast 4, taltrast 3, 
rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 3, kungsfågel 5, varfågel 1, 
bofink 2 och mindre korsnäbb 1. 
Totalt denna månad 533 och hittills i år 8 593 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
2 personer på fågelstationen. Dessutom kom hummerfiskaren Olle 
Hydén med en kompis ut på ett kort besök mitt på dagen. Totalt alltså 
4 personer. 
 
ÖVRIGT 
Inte blev det så mycket fågel fångade idag, men årets första varfågel 
och årets andra mindre korsnäbb blev ringmärkta, vilket gjorde den 
här dagen minnesvärd i alla fall. Varfågeln blev dessutom 
ringmärkningsart nummer 100 i år. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 5 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 4 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Varfågel 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Mindre korsnäbb 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 71 ex str S (53 ex passerade vid 07-tiden och 18 ex 
sträckte tillsammans med 7 vitkindade gäss 10:29.) 
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      Vitkindad gås 7 ex str S (De sträckte mot S 10:29 tillsammans 
med 18 grågäss.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Svärta 8 ex str S (De sträckte mot S utanför Västudden 11:28.) 
      Småskrake 5 ex Förbifl. (4 ex mot S 09:35 och 1 ex längs 

nordstranden österut en halvtimma senare.) 
      Gråhakedopping 2 ex str S (De sträckte mot S utanför 

Klockfotsrevet 12:34.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Kustpipare 2 1K Rast (De höll till på Playan.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Den höll till på Playan.) 
      Fiskmås 1 ad Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sånglärka 2 ex Rast 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 1 ex Rast (Minst 1 ex på Ostudden.) 
      Sädesärla 1 ex str SV 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 5 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Rödhake 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 1 adult ringmärktes.) 
      Koltrast 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Taltrast 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Rödvingetrast 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 årsunge 

ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 5 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 3 ex Rast (Ca 3 ex.) 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Varfågel 1 2K+ hona Rast (Den rastade på Västudden vid 12:30-

tiden. Den fångades och ringmärktes som en 2K+ hona vid 17-
tiden. Första ringmärkta av arten i år.) 

      Råka 9 ex str SV (Minst 7 ex tillsammans med ca 20 kråkor 
sträckte mot SV vid 10-tiden. Dessutom 2 ex förbiflygande i 
skymningen.) 

      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 20 ex str SV 
      Stare 12 ex Rast 
      Bofink 2 2K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Bergfink 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Grönsiska 1 ex Förbifl. 
      Mindre korsnäbb 1 1K Rast (Ringmärktes. Den var helt i juvenil 

dräkt.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
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TISDAG 15 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 15 oktober 2013 
 
VÄDER 
En stjärnklar natt med god sikt. Från gryningen molnfritt och fortsatt 
god sikt, men efterhand uppträdde en del dimmoln över fastlandet och 
ut över havet varvid sikten blev något sämre. Dimmolnen lättade åter 
vid middagstid och under eftermiddagen flödade solen åter från en 
nästan molnfri himmel. 
02:00: OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,5C, vattenstånd -20 cm, 1017 
hPa 
05:00: ONO 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,9C, vattenstånd -10 cm, 1015 
hPa 
08:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,9C, vattenstånd -15 cm, 1013 hPa  
11:00: OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,9C, vattenstånd -19 cm, 1012 
hPa  
14:00: ONO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,2C, vattenstånd -15 cm, 1010 
hPa 
17:00: O 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,7C, vattenstånd -2 cm, 1009 hPa 
20:00: O 2 m/s, byvind 4 m/s, +9,5C, vattenstånd -7 cm, 1009 hPa 
23:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +8,7C, vattenstånd -15 cm, 1009 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:48 och ner 18:07. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 24 nät 07:00-14:45. 
Burfångst 13:00-17:30 med 28 burar i Kausan och 11 burar på 
Playan.  
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-17:30. 
 
OBSERVATIONER 
SÅNGSVAN 1 ad sträckte trumpetande mot SV utanför Västudden 
15:50. 
BLÅ KÄRRHÖK 1 honfärgat ex sträckte österut längs nordstranden 
09:09. 
SPARVHÖK 1 ex rastade under morgonen. 
STENFALK 1 honfärgat ex sågs först i Kausan 10:35. Troligen 
samma ex på Ostudden under sena eftermiddagen.  
STRANDSKATA 2 ex rastade på Västudden sent på eftermiddagen. 
KUSTPIPARE 2 årsungar kvar på Playan. 
SILLGRISSLA 1 ex låg N om Lillelandsrevet under sen eftermiddag. 



TOBISGRISSLA 1 ad i vinterdräkt låg N om Lillelandsrevet under 
sen eftermiddag. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 årsunge nätfångades vid Strandoxeln vid 
14:30-tiden och ringmärktes. Ev. samma ex som sågs i 
trädgårdsfållan i förrgår. 
VARFÅGEL Den ringmärkta fågeln från igår kvar även idag.  
VINTERHÄMPLING En flock på ca 35 ex rastade på ön under 
eftermiddagen.  
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
91 ex av 16 arter. 
Gärdsmyg 22, rödhake 1, svart rödstjärt 1, koltrast 1, rödvingetrast 1, 
svarthätta 1, gransångare 2, kungsfågel 31, blåmes 7, talgoxe 9, 
trädkrypare 2, pilfink 5, bofink 3, gråsiska 3, gulsparv 1 och sävsparv 
1. 
Dessutom en främmande kontroll av en svenskmärkt 2K+ hane 
sävsparv. 
Totalt denna månad 624 och hittills i år 8 684 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Strandstädning (0,5 tim). 
 
BESÖKARE  
Förutom fågelstationens 2 personer besöktes ön av 2 personer från 
Kustlaboratoriet, alltså totalt 4 besökare på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
De två personerna från Kustlaboratoriet kom i egen båt och lade till 
vid Lilla bryggan. De har sin arbetsplats på Ringhals. De skulle idag 
göra den årliga insamlingen av blåmusslor för miljögiftsanalys. Det 
fanns ett önskemål om att samla in 200 blåmusslor, men trots att de 
höll på hela dagen lyckades de bara få ihop 150 musslor. Det är 
uppenbart svårt att hitta blåmusslor längs Nidingens stränder. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 22 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 31 ex Ringm 
      Blåmes 7 ex Ringm 
      Talgoxe 9 ex Ringm 
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      Trädkrypare 2 ex Ringm 
      Pilfink 5 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Gråsiska 3 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 1 ad str SV (Den sträckte trumpetande mot SV utanför 
Västudden 15:50.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 honfärgad str O (Den sträckte österut längs 

nordstranden 09:09.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den rastade under morgonen.) 
      Stenfalk 1 honfärgad Rast (Den sågs först i Kausan 10:35. 

Troligen samma ex på Ostudden under sena eftermiddagen.) 
      Strandskata 2 ex Rast (De kom flygande längs nordstranden och 

slog till på Västudden 16:00.) 
      Kustpipare 2 1K Rast (Kvar på Playan.) 
      Silltrut 40 ad Stationär (De stod under eftermiddagen på 

Klockfotsrevet. Inga ungfåglar sedda.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast (Den låg N om Lillelandsrevet under sen 

eftermiddag.) 
      Tobisgrissla 1 ad Rast (I vinterdräkt, låg N om Lillelandsrevet 

under sen eftermiddag.) 
      Sånglärka 1 ex Rast (På Ostudden.) 
      Ängspiplärka 3 ex Rast 
      Gärdsmyg 30 ex Rast (Minst 30 ex varav 22 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Rödhake 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Svart rödstjärt 1 1K hona Rast (Den nätfångades vid Strandoxeln 

vid 14:30-tiden och ringmärktes. Ev. samma ex som sågs i 
trädgårdsfållan i förrgår.) 

      Koltrast 3 ex Rast (Ca 3 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ad Rast 
      Rödvingetrast 1 2K+ Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 40 ex Rast (Minst 40 ex varav 31 ringmärktes.) 
      Blåmes 3 ex Rast (Ca 10 ex varav 7 ringmärktes.) 
      Talgoxe 9 ex Rast (Minst 10 ex varav 9 ringmärktes.) 
      Trädkrypare 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Varfågel 1 2K+ hona Rast (Den ringmärkta fågeln från igår kvar 

även idag.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 25 ex Rast 
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      Pilfink 9 ex Rast (9 ex varav 5 ringmärktes.) 
      Bofink - ex Rast (Flera sträckande och några rastande vara 3 

ringmärktes.) 
      Bergfink 10 ex Rast (Ca 10 ex rastande/sträckande.) 
      Steglits 1 ex Förbifl. (Den hördes förbiflygande.) 
      Hämpling 8 ex Rast 
      Vinterhämpling 35 ex Rast (Ca 35 ex i en flock drog omkring 

över ön.) 
      Brunsiska 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Mindre korsnäbb 1 ex Rast (Ev. samma ex som ringmärktes 

igår.) 
      Gulsparv 1 2K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 ringmärktes och en redan 

märkt kontrollerades. Den sistnämnda var en främmande kontroll 
av en svenskmärkt 2K+ hane.) 
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ONSDAG 16 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 16 oktober 2013 
 
VÄDER 
Fram till 03-tiden stjärnklart men efternatten helmulen liksom resten 
av dagen. Sikten god hela dagen.  
02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,5C, vattenstånd -12 cm, 1010 hPa 
05:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,4C, vattenstånd 0 cm, 1011 hPa 
08:00: NNO 2 m/s, byvind 5 m/s, +7,4C, vattenstånd -2 cm, 1012 hPa  
11:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,8C, vattenstånd -9 cm, 1013 hPa  
14:00: SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +8,6C, vattenstånd -6 cm, ? hPa 
17:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,6C, vattenstånd +4 cm, ? hPa 
20:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,6C, vattenstånd +2 cm, ? hPa 
20:00: SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,0C, vattenstånd -9 cm, ? hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:51 och ner 18:04. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 24 nät 07:00-15:30. 
Burfångst 15:45-17:45 med 11 burar på Playan.  
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-15:00. 
 
OBSERVATIONER 
SKÄRSNÄPPA 24 ex längst ut på Hamnudden vid 17-tiden utgjorde 
höstens första flock på Nidingen. 
KUSTPIPARE 2 årsungar kvar på Playan tillsammans med 2 
roskarlar. 
ROSKARL 2 ex höll till på Playan under eftermiddagen.  
VINTERHÄMPLING En flock på ca 30 ex sågs på Svacken under 
eftermiddagen. 
DOMHERRE Höstens första fångade och ringmärkta, nämligen 2 
årsunga honor.  
LAPPSPARV 1 ex flög omkring och lockade över fyrområdet vid 
14:30-tiden.  
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
77 ex av 15 arter. 
Större hackspett 2, ängspiplärka 1, gärdsmyg 23, rödhake 12, koltrast 
2, rödvingetrast 1, kungsfågel 11, blåmes 1, talgoxe 1, trädkrypare 1, 



bofink 2, bergfink 1, gråsiska 16, domherre 2 och sävsparv 1. 
Totalt denna månad 701 och hittills i år 8 761 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Nedmontering av de trasiga plastnäten på gamla fyrarnas altaner (0,5 
tim). 
 
BESÖKARE  
Förutom fågelstationens personal besöktes ön även idag av 2 personer 
från Kustlaboratoriet. Dessutom var Stefan här med rörmokare Per. 
Totalt alltså 6 besökare på ön.  
 
ÖVRIGT 
De två personerna från Kustlaboratoriet kom tillbaka idag för att 
samla in den saknade kvoten av blåmusslor (se gårdagens dagbok).  
Rörmokare Per Bengtsson kom ut med Stefan för att stänga 
avsaltningsanläggningen för vintern och laga den pump som inte 
fungerade. Vi får således koppla om till öns brunnsvatten när 
cisternen för avsaltat vatten har tömts om några dagar. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större hackspett 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 23 ex Ringm 
      Rödhake 12 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 11 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 16 ex Ringm 
      Domherre 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 24 ex str SV (En flock på 24 ex passerade rakt över ön 
09:26.) 

      Gräsand 32 ex Stationär (24 hanar + 8 honor, låg under 
morgonen vid Playan.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär (Ca 40 ex.) 
      Toppskarv 20 ex Stationär (Ca 20 ex.) 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. (Den flög längs Nordstranden 10:50.) 
      Kustpipare 2 1K Rast (De var kvar även idag på Playan.) 
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      Skärsnäppa 24 ex Stationär (De stod längst ut på Hamnudden vid 
17-tiden och utgjorde höstens första flock på Nidingen.) 

      Roskarl 2 ex Rast (De hade sällskap med 2 kustpipare på 
Playan.) 

      Silltrut 6 ex Stationär (Ca 5 ad stod på Klockfotsrevet och 1 
årsunge flög österut längs Nordstranden på eftermiddagen.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Större hackspett 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
      Skärpiplärka 3 ex Rast 
      Gärdsmyg 30 ex Rast (Minst 30 ex varav 23 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Rödhake 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 12 ringmärktes.) 
      Koltrast 3 ex Rast (Minst 3 ex varav 2 adulta hanar ringmärktes.) 
      Rödvingetrast 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 11 ringmärktes.) 
      Blåmes 4 ex Rast (Minst 4 ex varav 1 adult hona ringmärktes.) 
      Talgoxe 1 2K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Trädkrypare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Stare 12 ex Rast (De födosökte på Playan.) 
      Bofink - ex Rast (Ett obestämt antal rastande och sträckande. 2 

årsungar, hane + hona, ringmärktes.) 
      Bergfink 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex Rast (På Svacken.) 
      Vinterhämpling 30 ex Rast (Ca 30 ex, på Svacken.) 
      Gråsiska 16 ex Rast (16 ex ringmärktes varav 8 cabaret, 3 

flammea och 5 intermediära.) 
      Domherre 2 1K hona Rast (Höstens första fångade och 

ringmärkta.) 
      Lappsparv 1 ex Rast (Den flög omkring och lockade över 

fyrområdet vid 14:30-tiden.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 årsung hona ringmärktes.) 
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TORSDAG 17 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 17 oktober 2013 
 
VÄDER 
Efter en mulen natt fortsatte det helmulna vädret under morgon och 
förmiddag. I gryningen ännu god sikt men efterhand disigare tills att 
man knappt skönjde fastlandet. Från 12-tiden regn-duggregn vilket 
upphörde först vid 18-tiden. Under regnet såg man bara österut till 
Lilleland. På kvällen uppklarnande från norr med strålande sken från 
en måne som nästan var full. 
02:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +11,0C, vattenstånd -11 cm, 1008 hPa 
05:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,3C, vattenstånd -5 cm, 1005 hPa 
08:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,8C, vattenstånd 0 cm, 1003 hPa  
11:00: S 8 m/s, byvind 9 m/s, +10,1C, vattenstånd -5 cm, 1002 hPa  
14:00: S 4 m/s, byvind 7 m/s, +10,9C, vattenstånd -5 cm, 1001 hPa  
17:00: S 9 m/s, byvind 13 m/s, +10,5C, vattenstånd +5 cm, 1000 hPa 
20:00: N 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,1C, vattenstånd +9 cm, 1000 hPa 
23:00: N 7 m/s, byvind 8 m/s, +10,5C, vattenstånd +7 cm, 1003 hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:53 och ner 18:02. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 17 nät 07:00-12:15. 
Burfångst med 11 burar på Playan 08:00-18:00.  
Fröfällan vid Strandoxeln 07:15-18:15. 
 
OBSERVATIONER 
SÅNGSVAN 1 ad rastade utanför Nordstranden vid 12:30-tiden. 
SKÄRSNÄPPA Minst 10 ex höll till ute på Klockfotsrevet under 
förmiddagen. 
KUSTPIPARE 2 årsungar kvar på Playan tillsammans med 2 
roskarlar. 
ROSKARL 2 ex höll till på Playan hela dagen. 
RÅKA 7 ex sträckte mot SV tillsammans med 5 gråkråkor 08:55. 
VINTERHÄMPLLING De hade ökat sedan igår och under kvällen 
sågs ca 100 ex längs Nordstranden. 
Samtliga observationer under dagen hittar man genom att trycka på 
länken sist i dagboken.  
 
RINGMÄRKNING 
22 ex av 10 arter. 



Ängspiplärka 6, skärpiplärka 6, gärdsmyg 1, rödhake 1, kungsfågel 1, 
talgoxe 2, bofink 1, bergfink 1, grönfink 2 och sävsparv 1. 
Dessutom en främmande kontroll av en dansk 2K+ hane brunsiska. 
Totalt denna månad 723 och hittills i år 8 783 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Städning och kasserande av ruttnande matvaror i gamla brygghusets 
kylskåp och övriga utrymmen (0,5 tim).  
 
BESÖKARE  
Idag har fågelstationens personal varit allena på ön, alltså 2 personer.  
 
ÖVRIGT 
Idag har vi till skillnad från de två närmast föregående dagarna inte 
haft så mycket att göra med ringmärkningen. Ett mindre nedfall av 
piplärkor på Playan ägde dock rum under förmiddagen, vilket 
resulterade i 12 nymärkningar. Vi fick i alla fall lite tid över, vilket 
bl.a. ägnades åt filmning av undertecknad, som demonstrerade hur 
man går till väga för att undersöka skalltaksossifieringen hos 
tättingar.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 6 ex Ringm 
      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Talgoxe 2 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 1 ad Rast (Den rastade utanför Nordstranden vid 
12:30-tiden.) 

      Gräsand 30 ex Stationär (Ca 30 ex.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 honfärgad Stationär (De låg och fiskade i Kausan 

vid 15-tiden.) 
      Storskarv 50 ex Stationär (Ca 50 ex.) 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Förbifl. (Den flög västerut över ön mitt på dagen.) 
      Kustpipare 2 1K Rast (Kvar på Playan sedan tidigare.) 
      Skärsnäppa 10 ex Stationär (Minst 10 ex skymtades bland 

stenarna på Klockfotsrevet under morgonen.) 
      Roskarl 2 ex Rast (Kvar på Playan sedan tidigare.) 
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      Fiskmås 3 ad Stationär (De stod på Klockfotsrevet.) 
      Silltrut 5 ex Stationär (4 ad stod på Klockfotsrevet. Dessutom en 

vingskadad och färgringmärkt årsunge på Playan.) 
      Gråtrut 50 ex Stationär (Ca 50 ex.) 
      Havstrut 10 ex Stationär (Minst 10 ex.) 
      Ängspiplärka 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Gärdsmyg - ex Rast (1 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake - ex Rast (1 ringmärktes.) 
      Björktrast 2 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast (Den lockande flitigt och sågs vid 

slånbuskagen N om fågelstationen.) 
      Kungsfågel 2 ex Rast (Minst 2 ex varav en egen kontroll och en 

som ringmärktes.) 
      Blåmes 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Talgoxe 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Råka 7 ex str SV (7 ex sträckte mot SV tillsammans med en 5 

gråkråkor 08:55.) 
      Gråkråka 30 ex str SV (Minst 30 ex sträckande i 3 olika flockar 

under tiden 08:55-10:00.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 13 ex Rast (De födosökte på Playans tångvallar.) 
      Bofink 30 ex Rast (Minst 30 ex sträckande/rastande varav 1 

årsung hona ringmärktes.) 
      Bergfink 1 2K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Grönfink 2 1K Rast (1 hane + 1 hona ringmärktes.) 
      Vinterhämpling 100 ex Rast (De hade ökat sedan igår och under 

kvällen sågs ca 100 ex längs Nordstranden.) 
      Brunsiska 1 2K+ hane Rast (Enda obsen idag var en främmande 

kontroll av en dansk 2K+ hane.) 
      Mindre korsnäbb 10 ex Förbifl. (En överflygande flock.) 
      Domherre 1 1K hona Rast (Den igår ringmärkta unga honan kvar 

idag.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 årsung hane ringmärktes.) 
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FREDAG 18 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 18 oktober 2013 
 
VÄDER 
Natten till idag hade växlande molnighet och god sikt. Uppklarnande 
norrifrån under morgonen med en kylig nordanvind. Molnfritt hela 
dagen och mycket god sikt. 
02:00: N 6 m/s, byvind 9 m/s, +9,2C, vattenstånd +11 cm, 1006 hPa 
05:00: N 9 m/s, byvind 14 m/s, +6,6C, vattenstånd +9 cm, 1009 hPa 
08:00: N 11 m/s, byvind 14 m/s, +5,2C, vattenstånd +10 cm, 1012 
hPa  
11:00: N 6 m/s, byvind 8 m/s, +5,1C, vattenstånd +2 cm, 1016 hPa  
14:00: NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +6,8C, vattenstånd +3 cm, 1018 hPa  
17:00: NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +7,5C, vattenstånd +3 cm, 1019 hPa 
20:00: VNV 4 m/s, byvind 7 m/s, +7,0C, vattenstånd +4 cm, 1019 
hPa 
23:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,4C, vattenstånd -8 cm, 1020 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:55 och ner 17:59. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 10 nät 07:45-10:15 och 19 nät 10:15-13:15. 
Burfångst 09:15-18:15 med 28 burar i Kausan och 11 burar på 
Playan.  
Fröfällan vid Strandoxeln 07:30-17:30. 
Lagning av två vadarburar. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 2 honfärgade ex flög västerut längs sydstranden och mot 
Klockfotsrevet 12:30.  
BLÅ KÄRRHÖK 1 honfärgat ex sträckte mot SV över Hamnudden 
mobbad av en gråkråka 11:27. 
KUSTPIPARE 3 årsungar på Playan och SO-udden, alltså en som 
tillkommit sedan igår. 
ROSKARL 3 ex höll till på SO-uddens tångvallar under dagen, alltså 
en som tillkommit sedan igår. 
RÅKA 3 + 3 ex sträckte mot SV-V vid 14-tiden med 8 minuters 
mellanrum. 
STEGLITS 3 ex höll till i fyrområdet under eftermiddagen. 
VINTERHÄMPLING Ca 100 ex rastade på ön idag. 
 



RINGMÄRKNING 
14 ex av 8 arter. 
Ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, rödhake 3, gransångare 2, blåmes 1, 
talgoxe 4, gråsiska 1 och gulsparv 1. 
Totalt denna månad 737 och hittills i år 8 797 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Åter en dag när fågelstationens personal har varit de enda besökarna 
på ön, alltså summa 2 personer.  
 
ÖVRIGT 
Så här sista kvällen för denna gång tog undertecknad sig en promenad 
till Ostudden och fick där uppleva fullmånen gå upp över Lilleland, 
vars fyr var dekorerad med svarta skarvar. Samtidigt fick man 
uppleva en härligt grann solnedgång bakom Nidingens fyrplats. 
Tjusigt värre! Man har tydligen blivit lite naturromantisk på äldre dar. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Talgoxe 4 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad Stationär (Den låg längst in i Kausan under 
eftermiddagen och visade sig vara ringmärkt på vänster ben. 
Troligen var det den på platsen häckande hanen som var på visit.) 

      Gräsand 30 ex Stationär (Ca 30 ex.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 2 honfärgad Förbifl. (De flög västerut längs sydstranden 

och mot Klockfotsrevet 12:30.) 
      Småskrake 3 ex Stationär 
      Storskarv 50 ex Stationär (Ca 40 ex,) 
      Toppskarv 30 ex Stationär (Ca 30.) 
      Gråhäger 3 ex str S (De passerade högt över ön 17:24.) 
      Blå kärrhök 1 honfärgad str S (Den sträckte mot SV över 

Hamnudden mobbad av en gråkråka 11:27.) 
      Kustpipare 3 1K Rast (De höll till på Playan och SO-udden, 

alltså en som tillkommit sedan igår.) 
      Roskarl 3 ex Rast (De höll till på SO-uddens tångvallar under 
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dagen, alltså en som tillkommit sedan igår.) 
      Silltrut 2 ex Stationär (1 ad och den färgringmärkta ungfågeln 

V.S1M som har en skadad vinge.) 
      Gråtrut 70 ex Stationär (Ca 70 ex.) 
      Havstrut 35 ex Stationär (Ca 35 ex.) 
      Sillgrissla 2 ex str S (De sträckte förbi vid Lilleland 17:30.) 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 10 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 3 adulta ringmärktes.) 
      Gransångare 2 ex Rast (Ringmärktes. En 2K+ abietinus och en 

1K collybita.) 
      Kungsfågel 1 1K hane Rast (En egen kontroll.) 
      Blåmes 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Talgoxe 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 4 ringmärktes och 5 egna 

kontroller.) 
      Råka 6 ex str SV (3 + 3 ex sträckte mot SV-V vid 14-tiden med 8 

minuters mellanrum.) 
      Gråkråka - ex Stationär (Förutom ett stationär par ev. även 

några sträckande.) 
      Stare 8 ex Rast 
      Bofink 10 ex Rast (10-15 ex.) 
      Steglits 3 ex Rast (De höll till i fyrområdet under eftermiddagen.) 
      Grönsiska 1 ex Förbifl. (Minst 1 ex hördes överflygande.) 
      Vinterhämpling 100 ex Rast (De höll till på ön nder dagen.) 
      Brunsiska 1 2K+ hane Rast (En ganska typisk cabaret, 

ringmärktes.) 
      Domherre 1 1K hona Rast (Den i förrgår ringmärkta kvar även 

idag.) 
      Gulsparv 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
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LÖRDAG 19 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Johan 
Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno Unger 

 

 Temperatur:    +10 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    Uppehåll   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 19 oktober 2013 
 
 
VÄDER 
Natten till idag hade växlande molnighet och god sikt men mulnande 
efterhand.  
Från gryning och hela dagen huvudsakligen helmulet, dock god sikt.  
Enligt prognosen skulle regn nå Nidingen under natten till söndagen. 
 
02:00: V 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,8C, vattenstånd -16 cm, 1019 hPa 
05:00: VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,9C, vattenstånd -11 cm, 1018 
hPa 
08:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,0C, vattenstånd -4 cm 
11:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +9,4C, vattenstånd -16 cm, 1017 hPa 
14:00: S 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,5C, vattenstånd -25 cm, några små 
tromber 
17:00: SSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,3C, vattenstånd -23 cm, 1015 
hPa 
20:00: SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,1C, vattenstånd -13 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:57 och ner 17:57. 
 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger fram till 11:00-12:45 då Göran 
Andersson,  
Johan Frölinghaus och Eva Åkesson gradvis tog över rodret.  
Lasse Hellberg skötte personalbytet med hjälp av vår egen båt.  
 
Även Stefan Hage/N och Lasse Olsson/N, båda från Varberg, var med  
transporten t.o.r. för ett par timmar på Nidingen. 
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 17 nät 07:30-10:30, 2 nät 10:30-12:00, 9 nät 13:00-
16:00. 
Burfångst med 11 burar på Playan 07:30-17:30.  
Fröfällan vid Strandoxeln 07:30-17:30. 



 
 
OBSERVATIONER: 
HAVSSULA - sträckande mot S och SV: en 3K, en 3K+, två 4K och 
fem 5K+ 
KUSTPIPARE - två 1K på Playan och SO-udden. En av dem 
ringmärkt troligen den från 4.10. 
ROSKARL - tre ex höll till på Playans tångvallar under dagen. 
TRETÅMÅSAR - sträckande mot S: en 1K och minst sex 2K+ 
SILLGRISSLA - nio sträckande mot söder (och en sillmule mot NV). 
TORDMULE - en sträckande söderut. 
TOBISGRISSLA - en förbiflygande. 
LUNNEFÅGEL - klockan 16:45 ett ex mot väster norr om Nidingen.  
Johan Falköga upptäckte! 
VINTERHÄMPLING - ca 100 ex rastade på ön idag. 
 
Notera! Fullständig rapportering ses via den blå länken 
*Observationer*  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 4 arter: 
ängspiplärka 5, skärpiplärka 4, gärdsmyg 3 och rödhake 1. 
 
Totalt denna månad 750 och hittills i år 8 810 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
 
BESÖKARE  
Sex personer knutna till fågelstationsverksamheten och två gäster,  
alltså totalt 8 personer. 
 
 
ÖVRIGT 
Så fort Uno och Per-Arne lämnat Nidingen, upphörde 
havsökenvandringen  
utan alkor! Under e.m. noterade den avlösande trion fyra arter :) 
 
 
VID DATORN 
Uno Unger och Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
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      Rödhake 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 6 ex Stationär (Den adulta hannen från igår jagade 
undan en flock med två 2K+ och tre 1K, som simmade utanför 
Hamnudden vid 09-tiden.) 

      Gräsand 30 ex Stationär (Ca 30 ex.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 4 ex str S 
      Sjöorre 2 honfärgad Förbifl. (De flög västerut längs öns sydsida 

vid 11-tiden.) 
      Småskrake 1 honfärgad Stationär 
      Ob. små-/storlom 1 ex str S 
      Havssula 1 3K str S 
      Havssula 1 3K+ str SV 
      Havssula 2 4K+5 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ex Märkt (Troligen den individ som Johan F märkte 

här på Nidingen för drygt två veckor sedan.) 
      Kustpipare 1 ex Rast 
      Skärsnäppa 4 ex Rast (Minst fyra ex på utsidan av Klockfotsrevet. 

Vattenståndet i havet är så lågt att skärsnäpporna har ytor och 
gott om mat på utsidan av revet.) 

      Kärrsnäppa 2 1K Rast (Playan - tillsammans med roskarlstrion.) 
      Roskarl 3 1K Rast (Playan - tillsammans med ett par unga 

kärrsnäppor.) 
      Fiskmås 2 2K Förbifl. 
      Silltrut 1 1K Stationär (Den färgringmärkte V.S1M på Playan.) 
      Gråtrut 70 ex Stationär 
      Havstrut 35 ex Stationär 
      Tretåig mås 2 1K+7 2K+ str S 
      Tretåig mås 1 2K+ str V 
      Sillgrissla 15 ex Str 
      Tordmule 2 ex Str 
      Tobisgrissla 1 ex Förbifl. 
      Lunnefågel 1 ex str V (Klockan 16:45 sträckte en lunne mot 

väster norr om Nidingen. Den var på väg söderut först, men 
svängde upp mot väst.) 

      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Kungsfågel 2 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Rast 
      Talgoxe 4 ex Rast 
      Gråkråka 21 ex str SV (5 + 16) 
      Stare 5 ex Rast 
      Bofink 10 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Str 
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      Grönfink 2 ex Rast 
      Vinterhämpling 100 ex Rast (Ca 100 ex.) 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 2 ex Förbifl. 
      Domherre 1 1K hona Rast (Egen kontroll av en märkt fågel från 

tidigare i veckan.) 
      Gulsparv 4 ex Rast 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
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SÖNDAG 20 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Johan 
Frölinghaus 

 

 Temperatur:    +7 C°  Vind:    O, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Måttligt regn   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 20 oktober 
2013 
 
 
VÄDER 
Regn, mestadels måttligt, från midnatt till solnedgång!  
Helmulen, mörk dag, men med ornitologiska ljusglimtar! 
 
02:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,2C, vattenstånd -20 cm, 1012 hPa, 
mulet, regn, god sikt 
05:00: O 9 m/s, byvind 12 m/s, +6,2C, vattenstånd -17 cm, 1011 hPa, 
tidvis kraftigt regn 
08:00: O 10 m/s, byvind 12 m/s, +6,2C, vattenstånd -11 cm, 
regnskurar, uppehåll kl 08-09 
11:00: O 10 m/s, byvind 13 m/s, +5,7C, vattenstånd -14 cm, lätt regn, 
sikt 10 km 
14:00: O 9 m/s, byvind 14 m/s, +6,3C, vattenstånd -18 cm, 
regnskurar, 1011 hPa, sikt 10 km 
17:00: O 9 m/s, byvind 12 m/s, +6,9C, vattenstånd -14 cm, 
upphörande regn och god sikt 
20:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,2C, vattenstånd -8 cm, 
uppehållsväder 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:59 och ner 17:54. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Eva Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 4 nät 08:30-09:00 och 16:30-18:30. 
Burfångst med 11 burar på Playan 10:30-17:30. 
Fröfälla vid Strandoxeln 07:30-17:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 



 
SVÄRTA - en kvartett söderut och en tioflock in mot kusten. 
KNIPA - två par pinnande snabbt tillsammans söderut förbi Nidingen. 
 
HAVSSULA - en 2K, två 3K+, en 4K och nio 5K+ sulor sträckte 
under dagen. 
 
KUSTPIPARE - två 1K på Playan. 
SKÄRSNÄPPA - en trio rastade helt kort på Västudden och fortsatte 
sen söderut. 
KÄRRSNÄPPA - gårdagens duo kvar på Playan. 
ROSKARL - tre ex höll till ovanför Playan under förmiddagen. 
 
TRETÅMÅSAR - sträckande mot S: fyra 1K och minst tolv 2K+ 
 
SILLGRISSLA - elva sträckande mot söder. En kvartett resp. kvintett 
rastade  
utanför Norrstranden på förmiddagen resp. eftermiddagen. 
TORDMULE - sju sträckande söderut. 
TOBISGRISSLA - två förbiflygande. 
 
ALKEKUNG - ett ex svirrade söderut strax utanför Västudden 
klockan 08:35. 
 
JORDUGGLA - stöttes från Norrstranden i höjd med Kruthuset sent 
på e.m.  
Den kortörade drog sig utåt Ostudden, eventuellt fortsatte den i 
motvinden 
in till Malön. 
 
VINTERHÄMPLING - ca 60 ex rastade på ön idag. 
 
Notera! Fullständig rapportering ses via den blå länken 
*Observationer*  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
5 ex av 3 arter: 
gärdsmyg 1, vinterhämpling 3 och sävsparv 1. 
 
Totalt denna månad 755 och hittills i år 8 815 nymärkningar. 
 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 



BESÖKARE  
Endast stationspersonal på Nidingen denna blåsiga och regniga 
söndag. 
 
 
ÖVRIGT: 
 
1) När det regnade som värst under f.m. bakade Eva och Johan 
fikabröd,  
trots att en viktig ingrediens inte hittades just då i skafferiet.  
På internet fanns receptet Sockerkaka utan bakpulver och smeten  
smaksattes med citron. Det blev ett lyft i ugnen och småningom även  
för personalen.  
Ännu roligare blev det när bakpulvret plötsligt fanns där i Johans 
gömmor  
Nästa sockerkaka, med chokladsmak enligt Johans order, kommer 
därmed  
att nå oanade höjder! 
 
2) Timmen före solnedgången gav Johan sig den på att spräcka nollan 
efter  
dagens alla kontroller. Han satte upp fyra nät inför tättingarnas 
inflygning  
mot nattkvist i björn- och slånbärssnår - och sic! - tre 
vinterhämplingar  
flankerades i näten av sävsparv och gärdsmyg! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Vinterhämpling 3 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 40 ex Stationär (Ett dussin i Kausan, 18 ex på Ostudden 
och en handfull på Playan.) 

      Ejder 55 ex str S 
      Ejder - ex Rast 
      Sjöorre 3 ex str S (Två hannar och en hona.) 
      Svärta 4 ex str S 
      Svärta 10 ex str O 
      Knipa 4 ex i par str S 
      Småskrake 3 1K+ honfärgad Stationär 
      Havssula 1 2K+5 3K++1 4K+9 5K+ str S 
      Storskarv 32 ex Stationär (Klockfotsrevet vid lunchtid.) 
      Toppskarv 18 ex Stationär (Minst 18 … så många stod nämligen 

på Klockfotsrevet, samtidigt som fiskande toppar fanns runt 
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Nidingen.) 
      Kustpipare 2 1K Rast 
      Skärsnäppa 3 ex Rast (En trio rastade helt kort på Västudden 

klockan 11:30 innan de fortsatte söderut, ev. till Klockfotsrevet. 
Sågs emellertid inte mer under dagen.) 

      Kärrsnäppa 2 1K Rast (Playan.) 
      Roskarl 3 1K Rast (Playan.) 
      Fiskmås 2 2K Förbifl. 
      Silltrut 1 1K Stationär (Simmande utanför Norrstranden.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 30 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Tretåig mås 4 1K+14 2K+ Str 
      Fisktärna 1 2K+ str S 
      Sillgrissla 9 ex str S 
      Sillgrissla 9 ex Rast (4+5) 
      Tordmule 9 ex Str 
      Tobisgrissla 2 ex Förbifl. 
      Alkekung 1 ex str S (Mot söder klockan 08:35, alldeles utanför 

Västudden.) 
      Jorduggla 1 ex Rast (Stöttes slumpmässigt av Johan Frölinghaus 

klockan 16:30 från Norrstranden, i höjd med Kruthuset. Den 
kortörade drog sig ut mot Ostudden eller fortsatte ev. till Malön i 
motvinden.) 

      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Rast 
      Talgoxe 4 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär (Två på Klockfotsrevet under f.m. Senare 

på dagen födosökte nidingenduon ute på Ostudden.) 
      Stare 4 ex Stationär (Playan.) 
      Bofink 9 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Förbifl. 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 60 ex Rast (Max 60 ex i dag.) 
      Gråsiska 2 ex Rast 
      Sävsparv 3 ex Rast 
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MÅNDAG 21 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Johan 
Frölinghaus 

 

 Temperatur:    +9 C°  Vind:    O, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Måttligt regn   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 21 oktober 
2013 
 
 
VÄDER 
Regn från klockan 03. Dygnet inleddes med samma, ganska stabila  
lufttryck som i går. Uppehållsväder och god sikt klockan 10-10:30  
och 14-16:30 - därefter regnskurar. Uppehåll i tre timmar från 
klockan 22. 
 
02:00: O 7 m/s, byvind 10 m/s, +7,7C, vattenstånd -18 cm, 1011 hPa, 
mulet, uppehåll 
05:00: O 9 m/s, byvind 11 m/s, +7,9C, vattenstånd -15 cm, lätt regn, 
god sikt 
08:00: O 11 m/s, byvind 14 m/s, +9,0C, vattenstånd -11 cm, regn, 
dålig sikt, 1009 hPa 
11:00: O 11 m/s, byvind 15 m/s, +8,8C, vattenstånd -12 cm, regn, 
dålig sikt 
14:00: O 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,1C, vattenstånd -19 cm, uppehåll, 
god sikt 
17:00: O 11 m/s, byvind 14 m/s, +9,1C, vattenstånd -14 cm, 
regnskurar 
20:00: O 12 m/s, byvind 14 m/s, +8,8C, vattenstånd -10 cm, regn 
23:00: SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +8,5C, uppehållsväder 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:02 och ner 17:52. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Eva Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 
Burfångst med 11 burar på Playan 07:30-17:30. 
Fröfälla vid Strandoxeln 07:30-17:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 



SÅNGSVAN - tre 3K+svanar kom in från väster, flög lågt över ön 
och drog vidare. 
HAVSSULA - två 1K, en 2K, två 3K, två 4K och trettio 5K+ sulor 
sträckte under dagen. 
LJUNGPIPARE - en nioflock i vågtoppshöjd str S utanför Västudden 
och Klockfotsrevet. 
KUSTPIPARE - den unga duon kvar på Playan. 
SKÄRSNÄPPA - elva ex rastade en kort stund på Västudden. 
KÄRRSNÄPPA - två ex kvar på Playan. 
ROSKARL - nu fyra 1K ex på Playan. 
TRETÅMÅSAR - sträckande mot SO, omkring 55 ex. 
SKOGSDUVA - en trött individ rastade en stund på Västudden. 
VINTERHÄMPLING - ca 60 ex rastade på ön idag. 
DOMHERRE - en kvintett gästade ön. 
 
Notera! Fullständig rapportering ses via den blå länken 
*Observationer*  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
2 ex av 2 arter: 
skärpiplärka 1 och vinterhämpling 1. 
 
Totalt denna månad 757 och hittills i år 8 817 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen gjorde Nidingen den äran i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Regnet har väl det goda med sig att öns dricksvattenbrunn fylls på  
och att det bakas i köket!  
I dag har Eva gjort två grekiska lantbröd och en sockerkaka smaksatt 
med Unos äpplen! 
Johan har lagt in ringmärkningsdata i Fagel 2. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Vinterhämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Sångsvan 3 3K+ Förbifl. (Verkade komma på retursträck från 
väster, längs sydsidan av Nidingen. Två fortsatte österut på 
norrsidan av Ostudden, en svängde norr över jordkällaren och 
drog västerut igen.) 

      Ob. ansergås 20 ex str V 
      Gräsand 18 ex str S 
      Gräsand 50 ex Stationär 
      Ejder 40 ex str S 
      Sjöorre 14 ex str S (1+7+2+4) 
      Svärta 3 ex Str NO 
      Småskrake 5 1K+ honfärgad Stationär 
      Havssula 2 1K Födosökande 
      Havssula 1 2K+2 3K str S 
      Havssula 2 4K+29 5K+ str SO 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 12 ex Stationär (Klockfotsrevet lunchtid) 
      Ljungpipare 9 ex str SO 
      Kustpipare 2 1K Rast (Playan) 
      Skärsnäppa 11 ex Rast (Västudden - rastade en stund.) 
      Kärrsnäppa 2 1K Rast 
      Roskarl 4 1K Stationär (Playan) 
      Fiskmås 1 2K+1 3K+ Förbifl. 
      Silltrut 1 1K Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 5 1K str S 
      Tretåig mås 51 2K+ str SO 
      Sillgrissla 12 ex Str 
      Tordmule 6 ex str S 
      Skogsduva 1 ex Rast (En, som det verkade, trött individ på 

Västudden, försvann dock i ett obevakat ögonblick.) 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 4 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 3 ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Talgoxe - ex Rast 
      Gråkråka 15 ex str O (4+8+3) 
      Stare 20 ex Rast (Playan) 
      Bofink 10 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Grönsiska 1 ex Str 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 60 ex Rast 
      Domherre 5 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast (Hamnen) 
      Sävsparv 3 ex Rast 
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TISDAG 22 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Johan 
Frölinghaus 

 

 Temperatur:    +12 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 22 oktober 2013 
 
 
VÄDER 
Uppehåll i nederbörden klockan 22-01. Regn 01-08, kraftig nederbörd  
06:30-07:45. Lufttrycket började falla under efternatten, vilket ger en  
indikation på omslag i vädret de närmaste dagarna.  
Mild luft kom med sydvindar på f.m. Lättande molntäcke vid lunchtid  
och en solig eftermiddag blev det efter tre helmulna dygn.  
Meteorologiskt sett har vi sommar nu! Dygnsmedeltemperaturen är  
över +10 grader C. Nå, egentligen ska det pågå fem dygn i rad  
 
 
02:00: SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +9,8C, vattenstånd -16 cm, 1011 
hPa, mulet, regn 
05:00: SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,8C, vattenstånd -12 cm, regn, 
dålig sikt 
08:00: S 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,2C, vattenstånd -3 cm, 
uppehållsväder, sikt 5-10 km 
11:00: S 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,1C, vattenstånd +1 cm, mulet, 
sikt 4-8 km,  
14:00: S 11 m/s, byvind 12 m/s, +12,1C, vattenstånd -10 cm, 
halvklart, soldis 
17:00: SSO 12 m/s, byvind 13 m/s, +12,7C, vattenstånd -8 cm, 
halvklart, dis, 1004 hPa 
20:00: SSO 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,7C, vattenstånd -10 cm, 
halvmulet, disigt 
22:00: S 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,8C, vattenstånd +1 cm, 
halvmulet, disigt 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:04 och ner 17:49 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Eva Åkesson 
 
 



VERKSAMHET 
Nätfångst med 6 nät 08:00-09:30, 8 nät 09:30-11:30, 9 nät 11:30-
14:00  
samt 12 nät 17:30-18:30. 
Burfångst med 11 burar på Playan 12:30-18:30. 
Fröfälla vid Strandoxeln 07:30-18:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
BERGAND - en flock på tolv ex mot söder vid lunchtid. 
STORSKRAKE - en 1K+ honfärgad rastade tillsammans med en 
kvintett småskrakar. 
 
HAVSSULA - tre 2K, två 3K, fjorton 4K+ och 96 adulter sträckte 
under dagen.  
Summa 115 sulor. 
 
STENFALK - ett ex passerade norr om Nidingen på sträck mot 
sydväst. 
KUSTPIPARE - två 1K-individer kvar på Playan. 
 
OB. BREDSTJÄRTAD - / KUSTLABB - ett ex sträckte mot söder 
klockan 16:50. 
TRETÅMÅSAR - sträckande mot S, omkring 45 ex. 
 
ALKEKUNG - ett ex sträckande mot syd klockan 11:48. 
 
PILFINK - ett ex nära Dammen. 
VINTERHÄMPLING - minst 50 ex rastade på ön idag. 
 
DOMHERRE - en hona rastade tidigt på morgonen. 
SNÖSPARV - ett ex på Ostudden under e.m. 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 3 arter: 
rödhake 1, svarthätta 1 och vinterhämpling 8. 
 
Totalt denna månad 767 och hittills i år 8 827 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Johan och Eva städade stränderna under eftermiddagen (3 tim). 
 
 
BESÖKARE  



Antalet besökare på Nidingen i dag var tre alltså endast 
stationspersonalen. 
 
 
ÖVRIGT 
* Johan fortsatte lägga in tidigare utförd ringmärkning på Fagel 2.  
* Dagens fjäril, påfågelöga, upptäcktes inne i allrummet, där den 
fladdrade  
mot söderfönstret. Varifrån den kom? nej, vi har ingen aning! 
* De åtta vinterhämplingar fångades under Johans skymningsräd, när 
de  
sökte sig från öns öppna områden in till buskagen nära fågelstationen. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödhake 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Vinterhämpling 8 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 12 ex str S 
      Gräsand - ex Stationär 
      Bergand 12 ex str S (En flock mot söder klockan 12:15 väster om 

Nidingen.) 
      Ejder 55 ex str S 
      Sjöorre 3 ex str S 
      Svärta 5 ex Str (Två konstellationer: hanne / hona samt två 

hannar / en hona.) 
      Småskrake 5 1K+ honfärgad Stationär 
      Storskrake 1 1K+ honfärgad Rast 
      Havssula 3 2K+2 3K+14 4K+ str S 
      Havssula 96 5K+ str S (Dessutom två 2K, två 3K och fjorton 

4K+.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 19 ex Förbifl. (Klockan 08:30-10:00: 19 ex inflygande 

från norr med den s.k. Skarvpendeln från Hallands Svartskär drygt 
8 km norr om Nidingen.) 

      Stenfalk 1 ex str SV 
      Kustpipare 2 1K Stationär (Playan.) 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 ex str SV (Klockan 16:50 i väster.) 
      Fiskmås 6 ex str S 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 11 1K+34 2K+ str S 
      Sillgrissla 7 ex str S 
      Tordmule 4 ex str S 
      Tobisgrissla 1 2K+ str S 
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      Alkekung 1 ex str S (Klockan 11:48) 
      Ängspiplärka 9 ex Str (En insträckande flock på nio ex.) 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (Nordstranden) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Spel/sång, ej häckning (En av de åtta höst-

/vinterrevirhävdande gärdsmygarna på västra delen av ön, 
passade på att sjunga när solen återkom efter tre dygns frånvaro.) 

      Gärdsmyg 8 ex Stationär (På västra delen av Nidingen minst 8 ex, 
som inrättat revir. En av dem sjungande dessutom.) 

      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 4 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 4 ex Stationär 
      Kaja 1 ex str SV (Tillsammans med en råka och ett litet gäng 

kråkor.) 
      Råka 1 ex str SV (Tillsammans med en kaja och ett litet gäng 

kråkor.) 
      Gråkråka 48 ex str SV (I en av flockarna medföljde även en kaja 

och en råka.) 
      Stare 30 ex str SV 
      Stare 17 ex Rast 
      Pilfink 1 ex Rast 
      Bofink 6 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Grönsiska 4 ex Str 
      Hämpling 4 ex Rast 
      Vinterhämpling 50 ex Rast 
      Gråsiska 6 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 1 ex str SV 
      Domherre 1 hona Rast (Varvade vanligt lockläte med nasalt 

trumpetaktigt.) 
      Snösparv 1 ex Rast (Ostudden på e.m. och Nordstranden i 

skymningen.) 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 3 ex Rast 
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ONSDAG 23 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Johan 
Frölinghaus 

 

 Temperatur:    +13 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 23 oktober 
2013 
 
 
VÄDER 
Natten bjöd på +13 grader C i lufttemperatur! Lätta regnstänk 07:30-
09:00.  
Måttliga sydvindar klockan 10-13. Allt sämre sikt under 
eftermiddagen. 
OBS! Maxtemp, +13,5 grader C, nåddes klockan 22:00. Näst högst, 
+13,1,  
noterades klockan 01:00. Som lägst var det +12,2 grader C i 
gryningen. 
 
02:00: S 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,6C, vattenstånd +3 cm, 1000 
hPa, mulet, disigt 
05:00: S 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,8C, vattenstånd +1 cm, mulet, 
god sikt 
08:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,4C, vattenstånd +1 cm, lätt 
duggregn, sikt 4-8 km 
11:00: SSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +12,3C, vattenstånd +10 cm, mulet, 
sikt 4-8 km 
14:00: SSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +12,9C, vattenstånd +12 cm, 
mulet, sikten endast 2-3 km 
17:00: S 9 m/s, byvind 10 m/s, +12,6C, vattenstånd +10 cm, mulet, 
dålig sikt 1-2 km 
20:00: S 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,7C, vattenstånd +25 cm, regn 
och dålig sikt 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:06 och ner 17:47. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Eva Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 



Nätfångst med 14 nät 07:15-08:30, 17 nät 08:30-11:00, 27 nät 11:00-
13:30 och  
17 nät 13:30-14:30. 
Burfångst med 11 burar på Playan 07:30-17:30. 
Fröfälla vid Strandoxeln 07:30-18:00. 
Nattfångst (Johan) resulterade i ett par skärsnäppor. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SJÖORRE - 40 sträckande S. 
SVÄRTA - 18 ex söderut (13+5). 
KNIPA - en fin hanne hade sydlig kurs. 
 
OB. ISLOM - sträckte norrut 17:13. Sågs endast bakifrån. 
 
HAVSSULA - fyra 1K, två 3K, fyra 4K, 51 ex 4K+ och 97 adulter 
sträckte S.  
Summa 160 sulor. 
 
SPARVHÖK - fyra på sträck mitt på dagen. 
 
KUSTPIPARE - två 1K-individer kvar utåt Ostudden. 
SKÄRSNÄPPA - 22 ex rastade på Västudden, fem av dem kunde 
avläsas via färgringarna. 
ROSKARL - fyra 1K utåt Ostudden. 
 
TRETÅMÅSAR - minst 300 ex på sträck söderut. 
 
SILLGRISSLA - minst 64 ex. Största flock 16 individer. 
TORDMULE - 22 sträckande. 
TOBISGRISSLA - två 2K+ sträckande söderut samt en rastande. 
 
ALKEKUNG - två ex sträckande mot söder vardera ett ex 09:55 och 
13:15. 
 
KAJA - en flock på 18 ex hängde på ett mindre gäng kråkor västerut. 
RÅKA - två sträckande. 
GRÅKRÅKA - cirka 125 på sträck och två stationära. 
 
STARE - 380 ex sträckande SV. 
 
VINTERHÄMPLING - 80 ex rastade på ön idag. 
 
MINDRE KORSNÄBB - sextio ex sträckte SV. Största flock var på 
27 individer. 
 
STENKNÄCK - ett ex på sträck. 
 
SNÖSPARV - en honfärgad stationär på ön. Hördes över fyrbyn på 



morgonen  
och sågs senare på Ostudden. 
 
SÄVSPARV - tio rastande på ön. De flesta längs Nordstranden. 
 
 
Fullständig rapportering finns publicerad via den blå länken 
*Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
8 ex av 5 arter: 
skärsnäppa 2, ängspiplärka 2, gärdsmyg 2, stare 1 och gråsiska 1. 
 
Totalt denna månad 775 och hittills i år 8 835 nymärkningar. 
 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen, tre personer, vandrade omkring på ön i 
dag. 
 
 
 
ÖVRIGT 
Nidingen är ingen artrik ö, inte ens under de bästa flyttningstiderna. 
Men  
sammanlagt har omkring 260 fågelarter noterats sedan fågelstationen  
grundades 1980.  
Från och med 2008 läggs de dagliga observationerna in på 
Artportalen/Svalan  
och ser vi till oktober de senaste sex åren, inklusive denna säsong, har 
163  
fågelarter noterats på ön.  
Bästa oktober hittills var år 2008 med 107 arter och 2011 med 106.  
Hittills i år, 1-22 oktober, har 107 fågelarter rapporterats från 
Nidingen men  
då saknas observationer av exempelvis sädgås, kricka, vigg, 
skäggdopping,  
enkelbeckasin, morkulla och hornuggla samt rara tättingar och 
stjärtmesar. 
 
 



 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 47 ex Stationär (Västudden + Kausan) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 40 ex str S 
      Svärta 18 ex str S (13+5) 
      Knipa 1 2K+ hane str S 
      Småskrake 5 1K+ honfärgad Stationär 
      Ob. islom 1 ex Str N (Klockan 17:13, sågs endast bakifrån.) 
      Havssula 4 1K+2 3K+4 4K+51 4K++97 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 4 ex str SV 
      Kustpipare 2 1K Stationär (Ostudden) 
      Skärsnäppa 22 ex Rast (Västudden. Fem av dem kunde avläsas 

via färgringarna.) 
      Roskarl 4 1K Rast (Ostudden) 
      Fiskmås 10 ex str S 
      Silltrut 1 1K Stationär (Playan) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 300 ex str S 
      Sillgrissla 64 ex str S (Största flock var på 16 individer.) 
      Tordmule 22 ex Str 
      Tobisgrissla 2 2K+ str S 
      Alkekung 2 ex str S (Klockan 09:55 och 13:15 strax utanför 

Västudden.) 
      Sånglärka 3 ex str SV 
      Ängspiplärka 30 ex Str 
      Ängspiplärka 15 ex Rast 
      Skärpiplärka 5 ex Rast 
      Gärdsmyg 1 ex Spel/sång, ej häckning 
      Gärdsmyg 10 ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 3 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Blåmes 5 ex Str 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 7 ex Rast 
      Kaja 18 ex str SV (En flock på 18 kajor med ett mindre gäng 
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gråkråkor på väg til Danmark.) 
      Råka 2 ex Str 
      Gråkråka 125 ex str SV 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 380 ex str SV 
      Bofink 40 ex str SV 
      Bofink 7 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast 
      Bergfink 15 ex str SV 
      Grönfink 5 ex Rast 
      Steglits 1 ex Rast 
      Grönsiska 7 ex Str 
      Grönsiska 1 ex Rast 
      Vinterhämpling 80 ex Rast 
      Gråsiska 10 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 60 ex str SV 
      Stenknäck 1 ex str SV 
      Snösparv 1 1K+ honfärgad Stationär (Ostudden) 
      Gulsparv 6 ex Str 
      Sävsparv 10 ex Rast (Åtta på Nordstranden, en Playan och en på 

Ostudden.) 
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TORSDAG 24 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Johan 
Frölinghaus 

 

 Temperatur:    +12 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Halvklart (3-5/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 24 oktober 
2013 
 
 
VÄDER 
Under e.m. drog ett mindre regnområde in mot kusten en halvmil norr 
om Nidingen. 
 
02:00: SV 8 m/s, byvind 13 m/s, +12,7C, vattenstånd +38 cm, 999 
hPa, mulet, god sikt 
05:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,4C, vattenstånd +31 cm, lätt 
mulet, mkt god sikt 
08:00: SV 11 m/s, byvind 17 m/s, +11,9C, vattenstånd +36 cm, 
uppklarnande, mkt god sikt 
11:00: SV 12 m/s, byvind 17 m/s, +11,4C, vattenstånd +44 cm, n. 
klart, mkt god sikt 
14:00: VSV 11 m/s, byvind 15 m/s, +12,1C, vattenstånd +38 cm, vxl 
moln, soligt, regn i norr 
17:00: V 10 m/s, byvind 16 m/s, +11,3C, vattenstånd +33 cm, 1006 
hPa, mkt god sikt 
20:00: V 12 m/s, byvind 18 m/s, +10,8C, vattenstånd +45 cm, 
växlande molnighet 
23:00: V 11 m/s, byvind 18 m/s, +10,2C, vattenstånd +47 cm, mkt 
god sikt 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:08 och ner 17:44. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Eva Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 11 nät 07:15-08:15. 
Fröfälla vid Strandoxeln 07:30-16:30. 
Nattens fångstinsats av Johan, blev en favorit i repris med tre omärkta  
skärsnäppor. 



 
Sträckobservationer utfördes kontinuerligt klockan 07:45-15:45 i lä 
av nya fyren  
och 15:45-16:45 från gårdstunet. 
 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SVARTNÄBBAD ISLOM - en 2K sträckte S några hundra meter 
väster om Nidingen  
klockan 13:02-13:05. 
 
STORMFÅGEL - 1200 ex sträckande. 
 
GRÅLIRA - en mot NV 09:45 och fem söderut 10:05, 11:03, 12:00, 
14:29 och 14:30.  
De två sista kom med en minuts mellanrum och tangerade nästan 
Västudden! 
 
OB. LIRA - troligen mindre liror - klockan 09:53-09:55 födosökande 
och sedan NV  
samt klockan 11:45-11:47 mot söder. 
 
HAVSSULA - 2400 ex sträckande. Större andel 1K och 2K än 
tidigare dagar. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - en 1K-individ mot S strax utanför 
Västudden 16:14-16:16. 
 
STORLABB - tre ex sträckande söderut: klockan 10:20, 14:22 och 
15:20. 
 
OB. KUST-/FJÄLLABB - en sträckande söderut innanför Nidingen 
13:03. 
 
TRETÅMÅSAR - 1900 ex sträckande. 
 
SILLGRISSLA - 300 ex sträckande. 
TORDMULE - 100 ex sträckande. 
SILLMULAR - 1400 ex sträckande. 
 
ALKEKUNG - 98 sträckande och 6 ex rastande. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 



5 ex av 3 arter: 
skärsnäppa 3, grönsiska 1 och sävsparv 1. 
 
Totalt denna månad 780 och hittills i år 8 840 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Även i dag var stationstrion ensamma på Nidingen om nu tre personer  
kan vara ensamma? 
 
ÖVRIGT 
* På grund av vindprognoserna i helgen och i början av nästa vecka, 
planeras  
personalbytet till klockan 16 i morgon fredag. 
* Omkring midnatt, natten till fredag 25.10, blev det strömavbrott 
lokalt på 
Nidingen, vilket drabbade fyren, samtliga byggnader och SMHI:s 
väderstation. 
Elektriciteten åter klockan 03:12 fredag morgon. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 3 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. ansergås 5 ex str NV (Klockan 13:45.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 26 ex str S 
      Svärta 4 ex str S 
      Knipa 3 ex str S (Två honfärgade med en tordmule samt, senare 

på dagen, en grann hanne.) 
      Småskrake 3 1K+ honfärgad Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Kustpipare 2 1K Stationär 
      Skärsnäppa 30 ex Rast 
      Roskarl 1 ex Stationär (Sågs under nattfångst av skärsnäppor.) 
      Fiskmås 6 ex str S 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
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      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Björktrast 2 ex Förbifl. 
      Taltrast 1 ex Förbifl. 
      Svarthätta 1 hona Märkt (Troligen en av våra egna ringmärkta 

svarthättor.) 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 5 ex Stationär 
      Bofink 15 ex Str 
      Grönfink 1 ex Lockläte 
      Grönsiska 2 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Rast 
      Vinterhämpling 70 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Lockläte 
      Mindre korsnäbb 1 ex Sträckförsök 
      Snösparv 1 ex Lockläte 
      Sävsparv 1 ex Rast 
      Smålom 3 ex str S 07:45-16:45 
      Ob. små-/storlom 1 ex str V 07:45-16:45 (Klockan 11:00) 
      Stormfågel 1200 ex Str 07:45-16:45 
      Havssula 2400 ex str S 07:45-16:45 (Större andel 1K och 2K än 

tidigare dagar,) 
      Sparvhök 1 ex str SV 07:45-16:45 
      Stenfalk 1 ex str SV 07:45-16:45 (Klockan 11:49) 
      Ob. kust-/fjällabb 1 ex str S 07:45-16:45 (Sträckte söderut 

innanför Nidingen klockan 13:03.) 
      Storlabb 3 ex str S 07:45-16:45 (10:20, 14:22 och 15:20) 
      Tretåig mås 1900 ex str S 07:45-16:45 
      Sillgrissla 300 ex str S 07:45-16:45 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1400 ex str S 07:45-16:45 
      Tordmule 100 ex str S 07:45-16:45 
      Tobisgrissla 10 ex Förbifl. 07:45-16:45 
      Alkekung 6 ex Rast 07:45-16:45 (Norr om Västudden.) 
      Alkekung 98 ex str S 07:45-16:45 
      Lunnefågel 1 ex str S 07:45-16:45 (Klockan 12:15) 
      Grålira 1 ex str NV 09:43-09:45 
      Mindre lira? 1 ex str NV 09:53-09:55 (Födosökande, lirade fram 

och tillbaka och slutligen vände den mot NV väster om Nidingen 
och drog bort. Kan ha varit en mindre lira.) 

      Grålira 5 ex str S 10:00-14:30 (10:05, 11:03, 12:00, 14:29 och 
14:30. De två sista kom med en minuts mellanrum och tangerade 
nästan Västudden!) 

      Mindre lira? 1 ex str S 11:45-11:47 (Långt väster om Nidingen.) 
      Svartnäbbad islom 1 2K str S 13:02-13:05 (Några hundra meter 

väster om Nidingen. Sågs redan ett par kilometer norr om 
Nidingen.) 

      Bredstjärtad labb 1 1K str S 16:14-16:16 (En 1K-individ mot S 
strax utanför Västudden 16:14-16:16.) 
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FREDAG 25 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Göran Andersson, Johan 
Frölinghaus, Lotta Berg, Ulrika Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 25 oktober 2013 
 
 
VÄDER 
Lite före midnatt, natten till i dag, blev det strömavbrott i 3 tim på 
Nidingen,  
vilket drabbade fyren, samtliga byggnader och SMHI:s väderstation.  
Sent på kvällen lätt regn. 
 
02:00: V ca 12-18 m/s, +11C, vattenstånd +42 cm, 1012 hPa, 
uppklarnande, mkt god sikt 
05:00: V 8 m/s, byvind 15 m/s, +10,7C, vattenstånd +30 cm, n. klart, 
mkt god sikt 
08:00: V 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,5C, vattenstånd +20 cm, n. mulet, 
mkt god sikt 
11:00: V 6 m/s, byvind 11 m/s, +10,9C, vattenstånd +15 cm, n. mulet, 
1016 hPa 
14:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +11,4C, vattenstånd +8 cm, 
halvmulet, mycket god sikt 
17:00: S 9 m/s, byvind 10 m/s, +10,7C, vattenstånd -2 cm, mulet, god 
sikt men allt disigare 
20:00: SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +10,8C, vattenstånd -10 cm, mulet 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:10 och ner 17:42. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Eva Åkesson fram till 
klockan 16.  
De två senare nämnda avlöstes då av Lotta Berg och Hanna Berg 
samt  
Ulrika Tollgren och Veronica Tollgren.  
Lasse Hellberg tidigarelade transporten med stationens båt med ett 
dygn,  
p.g.a. vindprognosen för lördag-söndag och början av nästa vecka. 
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 11 nät 07:15-13:15. 
Fröfällan vid Strandoxeln 07:15-12:15. 
Sträckobservationer 08:00-10:30 från gårdstunet. 



 
 
OBSERVATIONER: 
 
KNÖLSVAN - en hanne alternerade mellan Kausan och Ostudden. 
SÅNGSVAN - två 3K+ 09:30 och elva 3K+ trekvart senare mot SV. 
 
ALFÅGEL - två 1K+ honfärgade allor flög med söderut i kölvattnet 
på en tioflock  
sjöorrar. 
 
SMÅLOM - tre sträckande söderut under f.m. 
STORLOM - en sträckande mot syd under morgonen. 
 
STORMFÅGEL - ett tjugotal norrsträckande långt i väster. 
HAVSSULA - klockan 08-09 kollades åldern på 41 födosökande 
havssulor norr om  
Nidingen inom sektorn SV-NO. Resultatet blev: 
en 1K, sju 2K, sex 3K, tre 4K, fem 4K+ och tjugo 5K+. 
 
SPARVHÖK - fem sträckande SV under morgonen och f.m. 
PILGRIMSFALK - en 1K hona slog efter rastande sillmular (!) kring 
Klockfotsrevet  
09:22-09:25 
 
RÖDBENA - ett ex sågs på SV-udden av det ankommande gänget när 
båten la till  
i hamnen. 
 
DVÄRGMÅS - födosökte innanför Klockfotsrevet vid 17:15-tiden. 
Drog sen mot NV. 
 
ALKEKUNG - ett ex anlände från norr strax innan 09 och landade 
strax utanför  
Norrstranden i höjd med Strandoxeln. 
 
STRÖMSTARE - vid elvatiden rastade och födosökte ett ex i 
Hamnen vid Stora bryggan  
samt inne i Kausan.  
Observationen torde vara 4-6:e fyndet på Nidingen i modern tid - och 
dessutom på ett  
typisk datum!  
Tidigare fynd, tre inlagda på Svalan, är nämligen från 23-24 oktober 
1992, 25 oktober  
2005, 22 oktober 2012 och så i dag 25 oktober 2013! 
 
SNÖSPARV - fortfarande verkar det bara vara ett ex rastande på ön. 
 
OBS! 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  



längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
4 ex av 4 arter: 
gärdsmyg 1, rödhake 1, svarthätta 1 och brunsiska 1. 
 
Totalt denna månad 784 och hittills i år 8 844 nymärkningar. 
 
EXTERN kontroll: färgmärkt skärpiplärka avläst av Johan i Kausan 
under e.m. 
Spårades snabbt av Tommy Järås, som fann att den var märkt 9.9 
2013 i 
Norge, i Makkevika, Giste i Möre og Romsdals fylke. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Stora skräphögen eldades upp i dag (1 tim). 
 
 
BESÖKARE  
Personalbyte, skepparen Lasse Hellberg samt Stefan gav summan nio 
personer. 
 
 
ÖVRIGT 
* Strömavbrott tre timmar kring midnatt 24-25.10 och 25-26.10.  
* Dagens fjäril: ett påfågelöga flög omkring över stationens gårdstun 
vid 13:30-tiden. 
* Tidpunkten för veckans båttransport var synnerligen väl vald. Precis 
de två timmar  
stationsbåten Stuff var i tjänst, rådde svaga till måttliga vindar! 
* Kvarterskrogen Berg et Tollgren bjöd på utsökt fläskfilégryta med 
ris! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 3K+ hane Rast (Noterad både i Kausan och vid 
Ostudden. Kanske stationär trots allt?) 

      Sångsvan 13 3K+ str SV (En duo 09:29 och sedan 11 ex 10:15.) 
      Gräsand - ex Stationär 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30688598&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30688599&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30688600&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30688601&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30688413&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30688414&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30688415&mode=obsbok','ObsAndra');�


      Ejder 95 ex str S 
      Alfågel 2 1K+ honfärgad str S (Två 1K+ honfärgade allor flög 

med söderut i kölvattnet på en tioflock sjöorrar.) 
      Sjöorre 64 ex str S 
      Svärta 2 ex str S 
      Småskrake 3 1K+ honfärgad Stationär 
      Smålom 3 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Stormfågel 20 ex Str N 
      Havssula 100 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 5 ex str SV 
      Pilgrimsfalk 1 1K hona Födosökande 
      Kustpipare 1 1K Stationär (Playan och Ostudden) 
      Skärsnäppa - ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast (SV-udden 15:45) 
      Roskarl 4 1K Stationär (Playan och Ostudden) 
      Dvärgmås 1 1K Födosökande (Innanför Klockfotsrevet en stund 

vid 17:15-tiden. Sträckte sedan NV förbi Klockfotsbojen.) 
      Fiskmås 3 ex str S 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 100 ex str SV 
      Sillgrissla - ex Str 
      Tordmule - ex Str 
      Alkekung 1 ex Rast (Anlände från norr och fällde strax utanför 

Norrstranden i höjd med Strandoxeln.) 
      Sånglärka 19 ex str SV (4+15+5) 
      Ängspiplärka 10 ex Rast 
      Skärpiplärka 15 ex Rast 
      Skärpiplärka 1 ex Märkt (Extern kontroll med tubkikare i Kausan 

gällande en skärpiplärka med kodad färgring. Spårades samma 
dag av Tommy Järås. Märkt i Norge, Makkevika, Giste i Möre og 
Romsdals fylke den 9 september 2013.) 

      Strömstare 1 ex Rast (Kausan och Hamnen kl 11. Kan vara blott 
5-7:e observationen på Nidingen. Tidigare fynd, inlagda på 
Svalan, är 23-24 oktober 1992, 25 oktober 2005 och 22 oktober 
2012. Fler obsar torde finnas i fågelstationens eget arkiv.) 

      Gärdsmyg 10 ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Förbifl. 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 10 ex Stationär 
      Varfågel 1 ex Födosökande (Försökte bl.a. ta talgoxarna i 

Strandoxeln.) 
      Gråkråka 135 ex str V 
      Stare 35 ex Rast 
      Stare 110 ex Str 
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      Bofink 20 ex Str 
      Grönfink 4 ex Förbifl. 
      Grönsiska 6 ex Str 
      Vinterhämpling 11 ex Str (Insträckande flock anlände till ön.) 
      Vinterhämpling 60 ex Rast 
      Snösparv 1 ex Stationär 
      Gulsparv 3 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
      Storskarv 41 ex Födosökande 08:00-09:00 (Klockan 08-09 

kollades åldern på 41 födosökande havssulor norr om Nidingen 
inom sektorn SV-NO. Resultatet blev: en 1K, sju 2K, sex 3K, tre 
4K, fem 4K+ och tjugo 5K+. ) 
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LÖRDAG 26 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Hanna Berg, Lotta Berg, 
Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

 Temperatur:    +13 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 26 oktober 2013 
 
 
VÄDER 
Mycket mild luft (+12 grader!) kom från söder vid midnatt och 
skapade dimma.  
Efter 06 var det dock mer dis än dimma och stjärnor kunde ses bland 
molnen.  
Förmiddagen präglades av regnskurar, dålig till måttlig sikt och 
ökande vind.  
Efter lunch en del solglimtar och vindvridning mot SV. Från 15-tiden 
soligt och fint. 
 
02:00: S 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,8C, vattenstånd +10 cm, 1002 
hPa, mulet, dimma 
05:00: S 7 m/s, byvind 11 m/s, +12,2C, vattenstånd +12 cm, växlande 
molnighet, dimma 
08:00: S 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,3C, vattenstånd +13 cm, mulet, 
regnskurar, mkt disigt 
11:00: SSV 13 m/s, byvind 16 m/s, +12,7C, vattenstånd +25 cm, 
regnskurar, mkt disigt 
14:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,8C, vattenstånd +24 cm, 
regnskurar, dålig-måttlig sikt 
17:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +12,2C, vattenstånd +19 cm, 
halvklart, dis, god sikt 
20:00: SV 10 m/s, byvind 11 m/s, +12,7C, vattenstånd +10 cm, mulet 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:13 och ner 17:39 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Ulrika Tollgren och 
Veronica Tollgren.  
 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 8 nät 07:30-08:00, 7 nät 10:00-11:00. 



Burfångst i Kausan med 10 vadarfällor 07:30-08:00, 22 fällor 09:00-
11:00. 
Två vadarburar som fröfälla vid Strandoxeln 13:30-18:30. 
 
Sträckobservationer 08:00-12:00 från gårdstunet.  
Ganska bra bevakning. Därefter sporadiskt. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SKÄGGDOPPING - årsart 193 för Nidingen! Ibland är det i elfte 
timmen,  
som en avlägsen ö kan få sitt årskryss!  
Det var Lotta som upptäckte doppingen långt i norr. Den sträckte med  
sydvästlig kurs för att runda Västudden och sedan passera 
Klockfotsrevet. 
 
HAVSSULA - 450 sträckande. 80 procent var 5K+. Ingen 1K, men 
några 2K. 
 
SPARVHÖK - minst två på sträck mot SV. 
 
DVÄRGMÅS - en 1K födosökte sakta söderut, tidvis tillsammans 
med tretåmåsar. 
 
TRETÅIG MÅS - 1200 flyttande. Omkring 90 procent var adulter. 
 
ALKEKUNG - minst åtta ex flyttade söderut under morgonen och 
f.m. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Ett ex av en art: 
Ängspiplärka 1 
 
Totalt denna månad 785 och hittills i år 8 845 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen gästade ön i dag. 
 
 



ÖVRIGT 
Åter ett tre timmar långt strömavbrott kring midnatt denna gång cirka  
klockan 22:45-01:45.  
På morgonen inhämtade Uno information från Fortum. En trasig 
isolator  
förorsakade problemen med strömförsörjningen men den har nu bytts 
ut.  
En större reparation kommer att ske senare. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 18 ex Stationär (Kausan) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex str S 
      Småskrake 2 1K+ honfärgad Förbifl. 
      Skäggdopping 1 ex str SV (Årsart 193 för Nidingen! Ibland tar 

det lång tid innan en annorstädes vanlig art visar sig vid ön!) 
      Havssula 450 ex str S (80 procent var 5K+. Ingen 1K i dag men 

några 2K.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Sparvhök 2 ex str SV 
      Kustpipare 1 ex Lockläte 
      Skärsnäppa 40 ex Rast (På förmiddagen 18 ex på Västudden, 

under e.m. ca 40 som rundade densamma.) 
      Roskarl 2 1K Stationär 
      Dvärgmås 1 1K str S (10:05-10:30 sakta födosökande mot S från 

norr om Nidingen till nära Västudden.) 
      Fiskmås 5 ex str S 
      Silltrut 1 1K Stationär (Ostudden) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1200 ex str S (90 procent adulter.) 
      Sillgrissla 100 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 60 ex str S 
      Tordmule 25 ex str S 
      Tobisgrissla 10 2K+ Rast 
      Alkekung 8 ex str S 
      Sånglärka 9 ex str SV (1+8) 
      Ängspiplärka 10 ex Stationär 
      Skärpiplärka 3 ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Spel/sång, ej häckning (I flädern bakom 
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Fotogenboden - smackade först och flöjtade sedan en halv strof!) 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 7 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Pilfink 2 ex Förbifl. 
      Bofink 2 ex Rast 
      Vinterhämpling 30 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 1 ex Lockläte 
      Snösparv 1 ex Stationär 
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SÖNDAG 27 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Hanna Berg, Lotta Berg, 
Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 27 oktober 
2013 
 
 
VÄDER 
Under efternatten vindvridning ner till S och från gryningen ökande 
vindstyrka.  
Mulen morgon men klockan 10-14 flera längre perioder med blå 
himmel och sol.  
Klockan 15:00-16:30 kraftigt regn. 
 
02:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +12,3C, vattenstånd +27 cm, n. 
mulet, god sikt, 999 hPa 
05:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,9C, vattenstånd +30 cm, lätt 
mulet, god sikt 
08:00: S 10 m/s, byvind 14 m/s, +12,4C, vattenstånd +32 cm, 
halvmulet, disigt, 997 hPa 
11:00: S 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,8C, vattenstånd +31 cm, 
halvklart, dis, sikt 4-8 km 
14:00: SSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,7C, vattenstånd +29 cm, 
mulet, dis, måttlig sikt 
17:00: S 14 m/s, byvind 19 m/s, +12,3C, vattenstånd +31 cm, 
halvmulet, uppehållsväder, 988 hPa 
20:00: S 13 m/s, byvind 18 m/s, +11,6C, vattenstånd +33 cm, mulet, 
regn 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:15 och ner 16:37 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Ulrika Tollgren och 
Veronica Tollgren.  
 
 
VERKSAMHET 
- Nätfångst med 12 nät 06:30-08:30, 10 nät 08:30-11:00. 
- Två vadarburar som fröfälla vid Strandoxeln 06:30-14:30. 
- Sträckobsar 07:00-09:00, 10:00-13:00 från gårdstunet.  
 
 



 
OBSERVATIONER: 
 
SVARTNÄBBAD ISLOM - en sydsträckande 1K upptäcktes 10:47 
norr om  
Nidingen. Den flög småningom förbi Västudden på ca 15 m höjd med  
ihopdragna fotblad, vilket gav en lite ovanlig siluett, för att vara en 
islom. 
 
STORMFÅGEL - två ex, båda sträckande västerut, klockan 08:39 
respektive 08:48. 
 
HAVSSULA - grym start på morgonpasset! De första tio minuterna, 
med  
början klockan 07 prick, var lufthavet inom sektorn SV-N fyllt av 
närmare  
hundra sträckande sulor och flera hundra tretåmåsar på flyttning 
söderut. 
Dagssumma: minst 750 sulor. 
 
SPARVHÖK - fem på sträck mot SV. 
 
STENFALK - ett ex verkade vara på retursträck. Den kom från NV, 
passerade  
strax utanför Västudden och tog sydostlig kurs in mot kusten. 
 
ROSKARL - Minst tre roskarlar, kanske fem ex. Dels har en trio setts 
men  
även en duo tillsammans med skärsnäpporna vid ett tillfälle. 
 
TRETÅIG MÅS - grym start på morgonpasset! De första tio 
minuterna, med  
början klockan 07 prick, var lufthavet inom sektorn SV-N fyllt av 
flera hundra  
sydsträckande tretåmåsar och nästan hundra havssulor på flyttning 
söderut. 
Dagssumma: minst 1600 tretåmåsar. 
 
TORDMULE - i dag tog mularna nästan helt över flyttningen från 
sillgrisslorna. 
 
ALKEKUNG - en trio rundade Västudden strax efter klockan 07. 
 
LUNNEFÅGEL - ett ex samt två starka kandidater sträckte S 
respektive SV.  
De två kandidaterna precis så långt ut att säker bestämning inte var 
möjlig. 
 
MINDRE KORSNÄBB - en hanne flög omkring över fyrbyn vid 
lunchtid. 



 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Ett ex av en art: 
rödvingetrast 1 
 
Totalt denna månad 786 och hittills i år 8 846 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Som vanligt var det endast stationspersonalen som gästade ön i dag. 
 
 
ÖVRIGT: 
 
* Fortfarande, för att vara i slutet av oktober, extremt lite tättingar på 
ön. 
 
* Eftersom prognosen för måndagen handlar om varning för extremt 
högt  
vattenstånd (+120 cm) och storm, ev. med orkanbyar, ägnades ett par  
söndagstimmar att säkra vadarfällor, nät och trädgårdsmöbler samt 
andra  
lösa föremål på ön. Se Facebook / Nidingens fågelstation! 
 
* Vi avvecklade vidare de s.k. Locustellanäten mellan Bagarstugan 
och Kausan  
samt även det sydligaste av fyrnätstrojkan och fröfällorna innan ett 
hårt regn  
fick stationspersonalen att slå sig till ro i soffor och kontorsstolar med 
varsin dator!  
Inget kortspelande här inte! :) 
 
* F.ö. bör påpekas att äppelkaka alltid smakar gott! Tack till Veronica 
och Ulrika! 
 
 
 
VID DATORN 
Göran 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex Förbifl. 
      Småskrake 1 1K+ honfärgad Förbifl. 
      Stormfågel 2 ex str V (Två ex, båda sträckande västerut, klockan 

08:39 respektive 08:48.) 
      Havssula 750 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Födosökande 
      Sparvhök 5 ex str SV 
      Sparvhök 1 ex Födosökande 
      Stenfalk 1 ex Str (Ett ex, som verkade vara på retursträck. Den 

kom från NV, passerade strax utanför Västudden och tog sydostlig 
kurs in mot kusten.) 

      Kustpipare 2 ex Lockläte 
      Skärsnäppa 60 ex Rast (Två flockar gästade ön samtidigt: 18 ex 

resp ca 40 ex.) 
      Roskarl 3 ex Stationär (Minst tre roskarlar, kanske fem ex. Dels 

har en trio setts men även en duo tillsammans med skärsnäpporna 
vid ett tillfälle.) 

      Fiskmås 5 ex str S 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1600 ex str S 
      Sillgrissla 10 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 50 ex str S 
      Tordmule 100 ex str S 
      Tobisgrissla 10 ex Rast 
      Alkekung 3 ex str S (En trio rundade Västudden strax efter 

klockan 07.) 
      Lunnefågel 1 ex str S (Dessutom två starka kandidater på sträck 

västerut, men på lite för långt avstånd.) 
      Sånglärka 1 ex Str 
      Ängspiplärka 20 ex Str 
      Skärpiplärka 5 ex Rast 
      Gärdsmyg 6 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 1K Rast 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Talgoxe 8 ex Stationär 
      Råka 1 2K+ Stationär 
      Gråkråka 32 ex Str 
      Bofink 2 ex Rast 
      Vinterhämpling 40 ex Stationär 
      Mindre korsnäbb 1 2K+ hane Lockläte 
      Snösparv 4 ex Rast (En hanne ingick i kvartetten.) 
      Gulsparv 2 ex Förbifl. 
      Svartnäbbad islom 1 1K str S 10:47-10:48 (En sydsträckande 1K 
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upptäcktes norr om Nidingen. Den flög småningom förbi 
Västudden på ca 15 m höjd med ihopdragna fotblad, vilket gav en 
lite ovanlig siluett, för att vara en islom.) 

 

 

 



MÅNDAG 28 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Hanna Berg, Lotta Berg, 
Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

STRÖMAVBROTT från ca 20:10 - det verkar som hela 
hallandskusten 
är nersläckt! 
 
Klockan 19:48, på en minut, gick vindstyrkan från SV 12-14 m/s till 
V 19-31 m/s och klockan 20 låg medelvinden på 25 m/s med 
ORKAN 
i byarna. 
Det var en oerhört stark upplevelse ... vilken dramatik! 
Och hur hade effekten sett ut över havet på dagtid? 
 
...... 
 
 
DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 28 oktober 
2013 
 
TIPS! 
Gå in på Facebook/Nidingens fågelstation och se (och hör) vad som 
händer i mörkret på ön när havet ligger på! 
 
 
VÄDER 
Växlande molnighet under natten med lite månsken och stjärnglimtar.  
Kraftigt regn klockan 10:30-14:30, 16:15- 
Under f.m. slutade havspegeln vid Ringhals att sända uppgifter om  
vattenståndet.  
Efter klockan 11 började lufttrycket att falla med två-tre tryckenheter  
i timmen och under lunchen ökade vinden från SO, som det gör 
framför  
västliga oväderscentrum. 
Klockan 18, när Nidingen bara hade friska-hårda vindar, noterade 
Hallands  
Väderö (ca 10 landmil söderut) SV 28-42 m/s! 
 
 
VINDEN klockan 13-20: 
13: SO 13-16 m/s,  
14: S 15-19 m/s,  
15: S 16-21 m/s  
16: SSO 13-19 m/s 
17: S 12-20 m/s  
18: SSV 11-19 m/s 
19: SV 12-14 m/s 
20: V 25-33 m/s 



... 
 
02:00: SSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,0C, vattenstånd +46 cm, 987 
hPa 
05:00: SSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,3C, vattenstånd +58 cm, vxl 
moln, mkt god sikt 
08:00: S 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,1C, vattenstånd +52 cm, mulet, 
disigt, sikt 4-8 km 
11:00: SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,6C, vattenstånd i.u. mulet, 
regn, dålig sikt, 983 hPa 
14:00: S 15 m/s, byvind 19 m/s, +11,4C, vattenstånd i.u. regn, dålig 
sikt, 977 hPa 
17:00: S 12 m/s, byvind 20 m/s, +12,4C, vattenstånd i.u. regnskurar, 
970 hPa 
20:00: V 25 m/s, byvind 33 m/s, +10,2C, kyleffekt +3 grader, regn 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser havspegeln vid Ringhals (som slutade sända på 
f.m.) 
 
Solen upp 07:17 och ner 16:34 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Ulrika Tollgren och 
Veronica Tollgren.  
 
 
VERKSAMHET 
Ingen fångst och ringmärkning i dag. 
 
 
OBSERVATIONER 
Sträckobservationer 07:00-10:30 från obsplats gårdstunet: 
 
STORMFÅGEL - tre sträckande. 
 
HAVSSULA - en 2K, två 3K, två 4K och tjugoåtta 5K+ sträckande. 
 
SPARVHÖK - en 3K+hanne jagande längs Norrstranden och en 
sträckande SV. 
 
SKÄRSNÄPPA - 40-flocken sågs då och då runt Västudden. 
 
SILLTRUT - intermedius - en 3K+ rastade på Västudden under f.m. 
 
TRETÅIG MÅS - minst 120 sträckande på morgonen och f.m. 
 



SILLGRISSLA - ett dussin artbestämdes. Observerades även, precis 
som tord-  
och sillmular, flytta mot V och NV efter klockan 09. 
 
TORDMULE - 23 artbestämdes. Noterades också, precis som 
sillgrisslor och  
sillmular, flytta mot V och NV efter klockan 09. 
 
SILLMULE - 38 flyttande. De flesta sträckte efter klockan 09, då 
tåget drog mot NV. 
 
ALKEKUNG - en sträckande söderut nära Västudden. 
 
.... 
 
Sträckobservationer klockan 14:45-15:45 i lä av nya fyren: 
- en STORMFÅGEL 
- 30 havssulor 
- tretåmåsar och alkor var ständigt i rörelse 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Inställd verksamhet på den fronten. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Inga externa besökare kunde ta sig ut till Nidingen i dag av förståeliga 
skäl.  
Endast stationspersonalen, fem personer, höll ställningarna. 
 
 
ÖVRIGT 
 
* I gryningen var vinden VSV vilket innebar att flaggan kunde halas 
utan att  
fastna i Bagarstugans tak. Med flagglös topp kommer den nya 
flaggstången  
att klara även orkanbyar. 
 
* Kausans vadarburar bars upp och staplades i lä av nya fyren, där de 
även  
surrades med rep! Dito gjordes med Playans vadarfällor i lä av Lilla 



bryggans sjöbod. 
 
* Alla utemöbler, skottkärra m.m. stuvades in i Brandskjulet under 
morgonen. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 20 ex Stationär 07:00-10:30 
      Ejder - ex Stationär 07:00-10:30 
      Sjöorre 33 ex Str 07:00-10:30 
      Svärta 3 2K+ hane str S 07:00-10:30 
      Småskrake 1 1K+ honfärgad Förbifl. 07:00-10:30 
      Stormfågel 4 ex Str 07:00-10:30 (Tre ex under morgonen och ett 

ex under e.m. klockan 14:45-15:45.) 
      Havssula 1 2K+2 3K Str 07:00-10:30 
      Havssula 2 4K Str 07:00-10:30 07:00-10:30 
      Havssula 28 5K+ Str 07:00-10:30 
      Storskarv - ex Stationär 07:00-10:30 
      Toppskarv 8 ex Förbifl. 07:00-10:30 
      Sparvhök 1 ex str SV 07:00-10:30 
      Sparvhök 1 3K+ hane Födosökande 07:00-10:30 
      Skärsnäppa 40 ex Rast 07:00-10:30 (40-flocken sågs då och då 

runt Västudden) 
      Roskarl 1 1K Stationär 07:00-10:30 
      Fiskmås 3 ex str S 07:00-10:30 
      Silltrut, rasen intermedius 1 3K+ Rast 07:00-10:30 (Rastade på 

Västudden under f.m.) 
      Gråtrut - ex Stationär 07:00-10:30 
      Havstrut - ex Stationär 07:00-10:30 
      Tretåig mås 120 ex Str 07:00-10:30 
      Sillgrissla 12 ex Str 07:00-10:30 (Ett dussin artbestämdes. 

Observerades även, precis som tord- och sillmular, flytta mot V 
och NV efter klockan 09.) 

      Ob. sillgrissla/tordmule 30 ex Str 07:00-10:30 (De flesta sträckte 
efter klockan 09, då tåget drog mot NV.) 

      Tordmule 23 ex Str 07:00-10:30 (Noterades också, precis som 
sillgrisslor och sillmular, flytta mot V och NV efter klockan 09.) 

      Tobisgrissla 3 ex Rast 07:00-10:30 
      Alkekung 1 ex str S 07:00-10:30 (Rundade västudden.) 
      Sånglärka 1 ex Rast 07:00-10:30 
      Ängspiplärka 2 ex Stationär 07:00-10:30 
      Skärpiplärka 1 ex Stationär 07:00-10:30 
      Gärdsmyg 3 ex Stationär 07:00-10:30 
      Blåmes 1 ex Stationär 07:00-10:30 
      Talgoxe 5 ex Stationär 07:00-10:30 
      Gråkråka 2 ex Stationär 07:00-10:30 
      Grönsiska 4 ex Förbifl. 07:00-10:30 
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      Vinterhämpling 25 ex Stationär 07:00-10:30 
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TISDAG 29 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Lotta Berg, Ulrika Tollgren 
 

 Temperatur:    +11 C°  Vind:    SV, hård vind (14-19 m/s) 
Molnighet:    Halvklart (3-5/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

Hej! 
 
Vi saknar ström ännu, men har kräm i batterierna i några datorer. 
Spritköket fungerar, kaffet är varmt. 
Börjar bli kris med frysen ... Kylskåpet är varmt nu i kväll :) 
 
Fortum påstår att vi har ström sedan 22:45 i går kväll ... Icke så! 
Allt är nedsläckt på ön. 
Nytt bud från Fortum i kväll - vi kollar felet i morgon! 
 
Väderuppgifter saknas från SMHI och Gottskär Hotells väderstation 
här på ön. 
Inga skador har vi upptäckt, inget har blåst bort men det var tur att 
surrade fällorna med rep i lä! 
 
Mycket sten och tång uppe på stora bryggan i hamnen, dock utan 
att det var rekordnivåer (120 cm) högvatten. Tror det maxade med 
90-100 cm över det normala. 
 
 
 
KONTINUERLIGA STRÄCKOBSAR klockan 07-17: 
 
Sjöorre 25 ex str S  
Svärta 3 ex str S  
 
VITNÄBBAD ISLOM - en 3K+ str S 16:15-16:17 (I vågtoppshöjd 
strax  
utanför Västudden - i ganska komplett sommardräkt.  
Tog höjd över Klockfotsrevet och svängde ev av mot SSV.) 
 
STORMFÅGEL 300 ex Str  
 
Grålira 2 ex str S (07:25 och 16:38)  
Grålira 1 ex str SV (11:20)  
Grålira 3 ex Str N (11:35, 15:36 och 16:12.)  
 
MINDRE LIRA 2 ex str S (07:22-07:24 och 15:44-15:47)  
 
GULNÄBBAD LIRA? 1 ex str S 07:55-07:57 (Väster om ön i hyfsat 
ljus.) 
 
HAVSSULA 1000 ex Str 



 
Kustpipare 1 1K str SV  
Skärsnäppa 70 ex Stationär (0studden, 16-tiden)  
Roskarl 1 2K++3 1K Stationär  
 
Storlabb 2 ex Födosökande (Väster om Nidingen kl 08:02 och 12:55.)  
 
TRETÅIG MÅS 10000 ex Str  
(Grym start på dagen med ca 6000 de två första timmarna!)  
 
Sillgrissla 30 ex Str  
Ob. sillgrissla/tordmule 1000 ex Str  
(Efter klockan 14 ett ständigt sträck norrut längs västra horisonten.)  
Tordmule 300 ex Str  
Tobisgrissla 15 ex str S  
 
ALKEKUNG 100 ex str S (Största flockar var på 5-7 ex. Många 
missades säkert,  
eftersom arten ofta drar nära Norrstranden medan observatörerna 
ägnar vidderna  
uppmärksamhet ...)  
 
Forsärla 1 ex Str (15:05)  
Svarthätta 1 hane Födosökande (Strandoxeln)  
Vinterhämpling 30 ex Stationär  
Gråsiska 2 ex Förbifl.  
Snösparv 12 ex Rast (Ostudden)  
 
 
 
RINGMÄRKNING 
Inställd verksamhet på den fronten. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Stora bryggan rensades från tång och stenar (1 tim). 
 
 
BESÖKARE  
Inga externa besökare kunde ta sig ut till Nidingen i dag av förståeliga 
skäl.  
Endast stationspersonalen, fem personer, höll ställningarna. 
 
 
 
VID DATORN 
Göran A 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 07:00-17:00 
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      Ejder - ex Stationär 07:00-17:00 
      Sjöorre 25 ex str S 07:00-17:00 
      Svärta 3 ex str S 07:00-17:00 
      Storskrake 5 ex str S 07:00-17:00 
      Stormfågel 300 ex Str 07:00-17:00 
      Grålira 2 ex str S 07:00-17:00 (07:25 och 16:38) 
      Grålira 1 ex str SV 07:00-17:00 (11:20) 
      Grålira 3 ex Str N 07:00-17:00 (11:35, 15:36 och 16:12.) 
      Mindre lira 2 ex str S 07:00-17:00 (07:22-07:24 och 15:44-

15:47) 
      Havssula 1000 ex Str 07:00-17:00 
      Storskarv - ex Stationär 07:00-17:00 
      Toppskarv - ex Stationär 07:00-17:00 
      Kustpipare 1 1K str SV 07:00-17:00 
      Skärsnäppa 70 ex Stationär 07:00-17:00 (0studden, 16-tiden) 
      Roskarl 1 2K++3 1K Stationär 07:00-17:00 
      Storlabb 2 ex Födosökande 07:00-17:00 07:00-17:00 (Väster om 

Nidingen kl 08:02 och 12:55.) 
      Fiskmås 10 ex Str 07:00-17:00 
      Gråtrut 1500 ex Str 07:00-17:00 
      Havstrut 500 ex Str 07:00-17:00 
      Tretåig mås 10000 ex Str 07:00-17:00 (Grym start på dagen med 

ca 6000 de två första timmarna!) 
      Sillgrissla 30 ex Str 07:00-17:00 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1000 ex Str 07:00-17:00 (Efter klockan 

14 ett ständigt sträck norrut längs västra horisonten.) 
      Tordmule 300 ex Str 07:00-17:00 
      Tobisgrissla 15 ex str S 07:00-17:00 
      Alkekung 100 ex str S 07:00-17:00 (Största flockar var på 5-7 ex. 

Många missades säkert, eftersom arten ofta drar nära 
Norrstranden medan observatörerna ägnar vidderna 
uppmärksamhet ...) 

      Ängspiplärka - ex Rast 07:00-17:00 
      Skärpiplärka - ex Rast 07:00-17:00 
      Forsärla 1 ex Str 07:00-17:00 (15:05) 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär 07:00-17:00 
      Svarthätta 1 hane Födosökande 07:00-17:00 (Strandoxeln) 
      Blåmes 1 ex Stationär 07:00-17:00 
      Talgoxe 6 ex Stationär 07:00-17:00 
      Kråka 1 ex Stationär 07:00-17:00 
      Bofink 1 ex Rast 07:00-17:00 
      Bergfink 2 hona Rast 07:00-17:00 
      Grönsiska 2 ex Förbifl. 07:00-17:00 
      Vinterhämpling 30 ex Stationär 07:00-17:00 
      Gråsiska 2 ex Förbifl. 07:00-17:00 
      Snösparv 12 ex Rast 07:00-17:00 (Ostudden) 
      Gulsparv 2 ex Rast 07:00-17:00 
      Gulnäbbad lira? 1 ex str S 07:55-07:57 (Väster om ön i hyfsat 

ljus.) 
      Vitnäbbad islom 1 3K+ str S 16:15-16:17 (I vågtoppshöjd strax 
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utanför Västudden - i ganska komplett sommardräkt. Tog höjd 
över Klockfotsrevet och svängde ev av mot SSV.) 

 

 

 



ONSDAG 30 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Hanna Berg, Lotta Berg, 
Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

 Temperatur:    +11 C°  Vind:    V, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Nästan klart (1-2/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 30 oktober 
2013 
 
 
VÄDER 
Luften har för första gången på över en vecka varit kallare än 
ytvattnet 
i havet därför en del besvärande värmedaller för sträckobservatörerna.  
De senaste sju-åtta dagarna har alltså varit dallerfria, då luft- och  
ytvattentemperatur varit nästan identiska! 
Solig dag med lätt molnighet följd av stjärnklar kväll. 
 
05:00: VSV 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,1C, vattenstånd ca +40 cm, 
halvklart, god sikt, 1005 hPa 
08:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,5C, vattenstånd ca +35 cm, 
halvklart, god sikt, värmedaller 
11:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,1C, vattenstånd ca +30 cm, n. 
klart, 1009 hPa, värmedaller 
14:00: VSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,8C, vattenstånd ca +25 cm, n. 
klart, 1011 hPa 
17:00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +11,0C, moln i väster, 1012 hPa 
20:00: VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +10,5C, vattenstånd ca +25 cm, 
stjärnklart 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet havspegeln vid Ringhals är ur funktion sedan 28 
oktober. 
 
Solen upp 07:22 och ner 16:30 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Ulrika Tollgren och 
Veronica Tollgren.  
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 11 nät 06:30-08:30, 17 nät 08:30-09:30, 18 nät 09:30-
14:30 
Burar som fröfällor:  



två vid Strandoxeln 07:30-16:30 och fem i Vresrosgången 10:30-
16:30. 
 
 
OBSERVATIONER 
Sträckobservationer 07:00-10:00 från obsplats gårdstunet,  
därefter sporadiskt till 15:00. 
 
ALFÅGEL - en hanne solosträckte medan en honfärgad låg i täten i 
en sjöorreflock. 
KNIPA en vilsen honfärgad knipa flög kring Ostudden. 
 
STORMFÅGEL - en handfull havhestar noterades. 
 
HAVSSULA - klockan 07:00-10:00 bokfördes 57 sträckande 
individer:  
en 1K, fyra 2K, fyra 3K, fyra 4K, en 4K+, två 5K och 41 sulor i 
åldern 5K+ 
 
TOPPSKARV 07:00 - ca 08:30 anlände 26 ex, 12+3+3+2+2+4, till 
Nidingen  
med den s.k. Skarvpendeln från Hallands Svartskär. 
 
SPARVHÖK - sex sträckande medan två valde att jaga tättingar runt 
ön. 
 
STORLABB - klockan 11:20 jagande trut väster om Nidingen  
- samma område som tidigare i veckan. 
 
DVÄRGMÅS - 07:45-08:40 långsamt mot SV under födosök. Det 
började med  
två adulter, sedan fylldes det på med en 1K och tre 3K+ från NO till 
vattnen  
norr om ön, innan sextetten fortsatte. 
 
SILLTRUT - Troligen den färgringmärkta 1K-individ som avlästs 
tidigare i höst. 
TRETÅIG MÅS omkring 300 sträckande under morgonen och f.m. 
 
SILVERTÄRNA - en 3K+ födosökte långsamt SV utmed 
Norrstranden och utanför  
Västudden 14:40-14:50. 
 
SILLGRISSLA - 70 på sträck söderut 07-10. 
TORDMULE - 110 mot söder 07-10. 
SILLMULE - 60 flyttande mot syd 07-10. 
 
ALKEKUNG - fem sträckande söderut i dag. 
LUNNEFÅGEL - klockan 14:25 en bit utanför Norrstranden. 
 



TRÄDLÄRKA - klockan 14:20 längs Norrstranden. 
 
DOMHERRE - en sextett flög över fågelstationen västerut och sågs 
inte mer. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 8 arter: 
gärdsmyg 1, rödhake 2, svarthätta 1, blåmes 1, bergfink 4,  
grönfink 1, brunsiska 1, gråsiska 1 och gulsparv 1. 
 
Totalt denna månad 799 och hittills i år 8 859 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen på plats i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
* Dagens första höjdpunkt: elektriciteten återvände till Nidingen i dag  
klockan 10:02!  
Den försvann ca 20:10 i förrgår, 28 oktober, ungefär 20 minuter efter  
att stormen (med orkanbyar) nådde ön med dunder och brak.  
Då, i måndags kväll, ökade vinden på mindre än en minut från 10-12 
m/s  
till 25-33 m/s! Det var som om någon hade tryckt på ON-knappen! 
 
* Dagens andra höjdpunkt: fisk- och pilgrimsmusselgryta.  
Desserten stod ungdomarna för halloweeninspirerad och  
lösgodisdekorerad kladdkaka med vispad grädde! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Bergfink 4 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
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      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 3 3K+ str SV (2+1) 
      Grågås 43 ex str SV (1+31+11) 
      Gräsand 38 ex Stationär (Kausan under e.m.) 
      Ejder 42 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 1 2K+ hane str SV (En soloflyttande hanne strax utanför 

Västudden.) 
      Alfågel 1 1K+ honfärgad str S (Tillsammans med sex sjöorrar 

rundade alfågeln Västudden.) 
      Knipa 1 1K+ honfärgad Förbifl. (Ostudden) 
      Småskrake 1 1K+ honfärgad Förbifl. 
      Havssula 20 ex Str (Efter klockan 10.) 
      Storskarv 40 ex str SV (En flock på 40 ex mot SV.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 2 ex Födosökande (Minst två jagade på ön.) 
      Skärsnäppa 2 ex Rast (Ostudden) 
      Roskarl 2 1K Stationär (Ostudden) 
      Storlabb 1 ex Födosökande (Klockan 11:20 jagande trut väster 

om Nidingen - samma område som tidigare i veckan.) 
      Silltrut 1 1K Märkt (Stationär. Troligen den som avlästs tidigare i 

höst.) 
      Gråtrut - ex Str 
      Havstrut - ex Str 
      Silvertärna 1 3K+ Födosökande (Klockan 14:40-14:50 utmed 

Norrstranden och sedan utanför Västudden.) 
      Lunnefågel 1 ex str SV (Klockan 14:25 utmed Norrstranden.) 
      Trädlärka 1 ex str SV (Klockan 14:20 längs Norrstranden.) 
      Sånglärka 45 ex str SV (En ovanligt stor flock på 30 ex ca kl 

08:30 utmed Norrstranden.) 
      Ängspiplärka 15 ex Rast 
      Skärpiplärka 3 ex Rast 
      Gärdsmyg 7 ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Lockläte (Hörd sträckande på kvällen.) 
      Svarthätta 1 1K hane Rast (Ringmärktes) 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Talgoxe 7 ex Stationär 
      Råka 2 ex str V 
      Bofink 2 ex Rast 
      Bergfink 10 ex Rast 
      Grönfink 15 ex Rast 
      Grönsiska 1 ex Lockläte 
      Vinterhämpling 10 ex Stationär 
      Gråsiska 10 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 2 ex Lockläte 
      Domherre 6 ex str SV (En sextett flög över stationen västerut, 
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sågs inte mer. Kanske de faktiskt sträckte ut?) 
      Snösparv 15 ex Förbifl. (Ostudden - troliga rastare under e.m.) 
      Gulsparv 3 ex Rast 
      Sjöorre 15 ex Str 07:00-10:00 
      Stormfågel 8 ex Str 07:00-10:00 
      Havssula 1 1K+4 2K Str 07:00-10:00 
      Havssula 4 3K Str 07:00-10:00 07:00-10:00 
      Havssula 4 4K+1 4K+ Str 07:00-10:00 
      Havssula 2 5K Str 07:00-10:00 07:00-10:00 
      Havssula 41 5K+ Str 07:00-10:00 
      Toppskarv 26 ex Förbifl. 07:00-10:00 (Klockan 07:04 - ca 08:30 

anlände 12+3+3+2+2+4 till Nidingen med den s.k. Skarvpendeln 
från Hallands Svartskär.) 

      Sparvhök 6 ex str SV 07:00-10:00 
      Dvärgmås 1 1K str SV 07:00-10:00 (07:45-08:40 långsamt mot 

SV under födosök. Det började med två adulter, sedan fylldes det 
på med en 1K och tre 3K+ från NO till vattnen norr om ön, innan 
sextetten fortsatte.) 

      Dvärgmås 5 3K+ str SV 07:00-10:00 
      Fiskmås 10 ex str S 07:00-10:00 
      Tretåig mås 300 ex Str 07:00-10:00 
      Sillgrissla 70 ex Str 07:00-10:00 
      Ob. sillgrissla/tordmule 120 ex Str 07:00-10:00 (60 på f.m. och 

60 på e.m.) 
      Tordmule 110 ex Str 07:00-10:00 
      Tobisgrissla 6 ex Str 07:00-10:00 
      Alkekung 5 ex str S 07:00-10:00 (Tre på f.m. och två på e.m.) 
      Gråkråka 135 ex str V 07:00-10:00 
      Stare 300 ex str SV 07:00-10:00 
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TORSDAG 31 Oktober 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Hanna Berg, Lotta Berg, 
Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

 Temperatur:    +11 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 31 oktober 
2013 
 
 
VÄDER 
Regn 07:30-09:00, därefter regnskurar och från 13-tiden mer 
intensivt,  
men också med uppehåll. Endast tillfälligtvis var sikten bättre än 5 
km. 
 
02:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,7C, vattenstånd ca +25 cm, mkt 
god sikt, 1017 hPa 
05:00: SSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,6C, mulet, mkt god sikt, 1016 
hPa 
08:00: S 14 m/s, byvind 17 m/s, +10,5C, regn, sikten endast 4 km, 
1014 hPa 
11:00: SSV 14 m/s, byvind 19 m/s, +10,8C, mycket disigt, sikten 2-4 
km, lätt regn 
14:00: SSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,0C, vattenstånd ca +20 cm, 
regn, dålig sikt 
17:00: SSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +10,7C, mulet, regn, disigt, dålig 
sikt 
20:00: SSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,7C, mulet och regnskurar, 
1010 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet havspegeln vid Ringhals är ur funktion sedan 28 
oktober. 
 
 
Solen upp 07:24 och ner 16:27 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Ulrika Tollgren och 
Veronica Tollgren.  
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 9 nät 07:00-07:30. 
Burar som fröfällor:  



två vid Strandoxeln 07:00-13:00 och fem i Vresrosgången 07:00-
13:00. 
 
 
 
OBSERVATIONER 
 
Sträckobservationer, 3 x 1 timme:  
07:15-08:15 + 09:30-10:30 + 12:00-13:00 från obsplats gårdstunet. 
 
SJÖORRE - 105 + 105 + 60, summa 270 sträckande 1K-individer 
under  
här ovan nämnda obstider. Högst 2 procent av sjöorrarna var 
2K+orrar. 
 
SMÅLOM - en 1K mot SO  
samt en duo, en ad i vinterdräkt tillsammans med en 1K mot SV. 
 
STORMFÅGEL - en handfull havhestar även i dag. 
 
HAVSSULA - sträckande adulter under här ovan nämnda obstider:  
26 + 18 + 8, summa 52 ex 5K+. 
Övriga åldrar noterade: en 1K, fem 2K, fem 3K, sex 4K vilket ger  
summa 17 ex yngre sulor. 
 
SKÄRSNÄPPA - en flock på cirka hundra ex på Ostudden,  
samt ca tio samtidigt på annat håll. 
 
KÄRRSNÄPPA - ett ex höll ihop med skärsnäpporna,  
men hade det svårt med födosök på stenar. 
 
ENKELBECKASIN - rastade på tångvallen i östra delen av Playan.  
Blev årets 117:e oktoberart , vilket kan göra att oktober 2013 blev  
en av de bästa oktobermånaderna i stationens historia. 
 
ROSKARL - tre ex sågs i dag flyga förbi Playan.  
 
BREDSTJÄRTAD LABB - klockan 10:19-10:22 flög en 1K-individ  
omkring utmed Nordstranden mellan Västudden och Strandoxeln,  
innan den vände och flög söderut. Labben blev Ulrikas 300:e 
livskryss! 
 
SILLTRUT - den färgringmärkta 1K-individ som avlästs tidigare i 
höst  
höll i dag till på Ostudden. 
TRETÅIG MÅS - omkring 300 sträckande under morgonen och f.m. 
 
OB. TÄRNA - en liten, fladdrig tärna mobbades intensivt i minst ett  
par minuter av ett par tretåmåsar ca en kilometer NV om Nidingen.  
Fisk-/silvertärna ligger väl närmast tillhands.  



Varför den jagades är oklart. Normalt borde tärnan t.ex. ha lämnat  
ifrån sig något ätbart för att slippa bli attackerad. 
 
ALKEKUNG - två har rundat Västudden söderut i dag. 
 
KOLTRAST - en rastande. Senast arten sågs på ön var för två veckor 
sedan.  
Oktober har varit extremt trastfattig i år. 
RÖDVINGETRAST - två rastande under e.m. utåt Ostudden. 
 
MINDRE KORSNÄBB - minst ett ex har hörts locka då och då. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Inga fåglar fångades i dag. 
Totalt denna månad 799 och hittills i år 8 859 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen på plats i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
* En tumlare med NV-kurs sågs av Lotta klockan 07:58 NO om 
Nidingen,  
alltså längs det klassiska tumlarstråket inåt Malön. 
* Antalet arter registrerade på Nidingen i oktober blev 117 med 
dagens  
enkelbeckasin på ett av tångbergen utåt Ostudden. 
* Ulrika noterade livskryss 300 i och med att en ung bredstjärtad labb  
visade upp sig fint utanför Nordstranden. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 35 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 270 1K str S (07:15-08:15 sträckte 105 ex, 09:30-10:30 

str 105 ex och 12:00-13:00 flyttade 60 ex. Endast några enstaka 
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fåglar var äldre individer.) 
      Småskrake 1 1K+ honfärgad Förbifl. 
      Smålom 1 1K str SO 
      Smålom 1 1K str SV (En årsunge sträckte tillsammans med en 

äldre smålom i vinterdräkt.) 
      Smålom 1 2K+ str SV 
      Stormfågel 5 ex Str 
      Havssula 1 1K+5 2K+5 3K+6 4K Str 
      Havssula 52 5K+ Str (07:15-08:15 sträckte 26 adulter 09:30-

10:30 str 18 ex, 12:00-13:00 str 8 ex. Övriga åldrar (se rapport) 
genererade 17 ex.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 14 ex Förbifl. 
      Skärsnäppa 110 ex Rast (En flock på cirka hundra ex på 

Ostudden, men då var minst tio skärsnäppor rastande på annat 
håll.) 

      Kärrsnäppa 1 ex Rast (Ett ex höll ihop med skärsnäpporna, men 
hade det svårt med födosök på stenar.) 

      Enkelbeckasin 1 ex Rast (Ostudden) 
      Roskarl 3 ex Stationär (Svårsedda i dag.) 
      Bredstjärtad labb 1 1K Födosökande (10:19-10:22 utanför 

Norrstranden i höjd med fågelstationen. Ulrika Tollgren fick 
därmed sin 300:e fågelart!) 

      Fiskmås 2 ex str S 
      Silltrut 1 1K Märkt (Samma som tidigare i oktober - egen 

färgringmärkning.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 400 ex Str (Mitt på dagen sträckande NV och V.) 
      Ob. tärna 1 1K+ Förbifl. (En liten, fladdrig tärna mobbades 

intensivt i minst ett par minuter av två tretåmåsar ca en kilometer 
NV om Nidingen. Obestämd fisk-/silvertärna ligger ändå närmast 
tillhands. Varför den jagades är oklart.) 

      Sillgrissla 5 ex Str 
      Ob. sillgrissla/tordmule 100 ex Str 
      Tordmule 40 ex Str 
      Tobisgrissla 4 ex Str 
      Alkekung 2 ex str S (Två har rundat Västudden söderut i dag.) 
      Sånglärka 8 ex Rast 
      Ängspiplärka 6 ex Rast 
      Skärpiplärka 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 4 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Koltrast 1 ex Rast (En rastande. Senast arten sågs på ön var för 

två veckor sedan. Oktober har varit extremt trastfattig i år.) 
      Rödvingetrast 2 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 4 ex Stationär 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 12 ex Rast 
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      Bofink 1 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Vinterhämpling 10 ex Stationär 
      Mindre korsnäbb 1 ex Lockläte 
      Snösparv 2 ex Rast 
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FREDAG 1 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Hanna Berg, Lotta Berg, 
Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 1 november 
2013 
 
 
VÄDER 
Vattenståndsmätaren, havspegeln vid Ringhals, är nu åter i funktion.  
Vindstyrkan har varit stadigt avtagande sedan i går kväll, men ökade  
åter under efternatten. Regn klockan 10-10:30.  
Framåt lunch lättande molntäcke. Sent på e.m. något avtagande vind. 
 
OVANLIGT VARMT! Natten till den 22 oktober, klockan 02:00, 
noterades  
+9,8 grader av SMHI. Sedan dess har det officiellt, vad jag kan se, 
inte  
varit under +10 grader vid något observationstillfälle! 
 
02:00: SSV 9 m/s, byvind 10 m/s, +11,0C, vattenstånd +23 cm, sikten 
5-10 km, 1008 hPa 
05:00: SSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,1C, vattenstånd +30 cm, 
mulet, lätt dis, god sikt 
08:00: SSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,2C, vattenstånd +23 cm, 
mulet, god sikt, 1006 hPa 
11:00: SV 12 m/s, byvind 16 m/s, +11,1C, vattenstånd +25 cm, 
mycket god sikt 
14:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,4C, vattenstånd +26 cm, 
halvklart, god sikt 
17:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +11,1C, vattenstånd +31 cm, 
halvmulet, god sikt 
20:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,8C, vattenstånd +25 cm, mulet, 
1005 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals via 
SMHI. 
 
Solen upp 07:26 och ner 16:25 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Ulrika Tollgren och 
Veronica Tollgren.  
 
 
VERKSAMHET 



Fångst med 10 nät 07:00-10:00 och 11:00-14:00. 
Sträckobservationer 07:15-10:15 och 10:45-13:45. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
BERGAND - en 1K hanne drog i täten för en liten flock sjöorrar. 
SJÖORRE - 350 sträckande. 
KNIPA - två äldre hannarsträckte söderut. 
 
SMÅLOM - en 1K österut längs Nordstranden samt en 3K+,  
med en del kvar av sommardräkten, söderut. 
 
STORMFÅGEL - 35 bokförda under dagen. 
GRÅLIRA - ett ex söderut 11:47-11:49 väster om Nidingen. 
 
HAVSSULA - åldersfördelningen för 90 ex kollades klockan 07:15-
08:45:  
en 1K, fem 2K, tio 3K, tolv 4K, två 5K och sextio 5K+. 
 
SKÄRSNÄPPA - en flock på knappt hundra ex på Playan. 
KÄRRSNÄPPA - ett ex höll ihop med skärsnäpporna. 
 
ENKELBECKASIN - rastade på en hög tångvall mellan Playastenen  
och Ostudden. Säkert samma individ som i går.  
ROSKARL - två ex tillsammans med skärsnäpporna på Playan.  
 
BREDSTJÄRTAD LABB - klockan 10:29-10:32 flög en 1K 
målmedvetet SV  
strax utanför Nordstranden / Västudden med siktet inställt på 
födosökande  
tretåmåsar och trutar utåt Klockfotsrevets nordända. 
 
STORLABB - sträckte söderut väster om Nidingen klockan 07:12. 
 
DVÄRGMÅS - en 3K+ sträckte SV. 
 
SILLTRUT - en internt färgringmärkt 1K-individ håller till på Playan.  
Den har en vingskada. 
 
TRETÅIG MÅS - 6000 sträckande.  
Häftigast var den enorma flock av ca 3000 födosökande individer  
från strax väster om Nidingen till ett par kilometer ut. 
 
ALKEKUNG - 18 ex har bokförts på sydsträck. 
 
HÄMPLING - en sextett har rastat på ön i dag. 
MINDRE KORSNÄBB - minst tre ex har setts förbiflygande då och 
då. 
 



 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Endast egna kontroller i dag inga nya ringmärkningar. 
Totalt denna månad 0 och hittills i år 8 859 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gästtoaletten nere vid hamnen tömdes och städades (0,5 tim). 
 
 
BESÖKARE  
Även i dag var fågelstationens fem i personal de enda som 
bevandrade ön. 
 
 
ÖVRIGT 
* En tumlare sågs innanför förlängningen av Klockfotsrevets 
nordspets,  
ungefär i samma område där över tusen tretåmåsar födosökte. 
* En större havsseglare, SWE 425, passerade strax väster om 
Klockfotsrevet  
på nordlig kurs med storseglet i trasor. Besättningen hade valt att 
segla  
med focken samt med de få kvadratmeter som återstod av storen.  
Grov sjö, dålig fart samt usel stabilitet gjorde färden slingrig  
* Kvällens höjdpunkt var Ulrikas äppelpaj på mandelmjöl! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 14 ex str SV (12+2) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Bergand 1 1K hane str S (Tillsammans med en liten flock 

sjöorrar.) 
      Ejder 31 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 350 ex str S 
      Svärta 2 ex str SV 
      Knipa 2 2K+ hane str S 
      Småskrake 2 1K+ honfärgad Förbifl. 
      Smålom 1 1K str O 
      Smålom 1 3K+ str S (Hade en del kvar av sommardräkten.) 
      Stormfågel 35 ex Str 
      Storskarv - ex Stationär 
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      Toppskarv 30 ex Förbifl. 
      Sparvhök 3 ex Rast 
      Sparvhök 3 ex str SV 
      Skärsnäppa 90 ex Stationär (Playan) 
      Kärrsnäppa 1 ex Stationär (För andra dagen i rad tillsammans 

med skärsnäpporna.) 
      Enkelbeckasin 1 ex Stationär (Samma lokal som i går - troligen 

samma individ.) 
      Roskarl 2 1K Stationär (Tillsammans med skärsnäpporna på 

Playan.) 
      Bredstjärtad labb 1 1K Födosökande (Klockan 10:29-10:32.) 
      Dvärgmås 1 3K+ str SV 
      Fiskmås 15 ex str S 
      Silltrut 1 ex Märkt (Egen ringmärkning. Stationär på Playan.) 
      Gråtrut 150 ex Stationär (Ostudden) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 6000 ex Str 
      Tretåig mås 3000 ex Födosökande (En nästan osannolik samling 

av 3000 fiskande tretåmåsar väster om Nidingen klockan 10:00-
13:00!) 

      Sillgrissla 200 ex Str 
      Ob. sillgrissla/tordmule 400 ex Str 
      Tordmule 400 ex Str 
      Tobisgrissla 9 ex Str 
      Alkekung 18 ex str S 
      Sånglärka 1 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka 5 ex Rast 
      Skärpiplärka 2 ex Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast (Två kontroller av egna individer) 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Talgoxe 7 ex Stationär 
      Råka 2 2K+ str V 
      Svartkråka? 1 ex str V (Sträckte tillsammans med en gråkråka.) 
      Gråkråka 40 ex str SV 
      Stare 430 ex str SV 
      Bofink 1 ex Rast 
      Grönfink 4 ex Rast 
      Grönsiska 3 ex Förbifl. 
      Hämpling 6 ex Rast 
      Vinterhämpling 8 ex Stationär 
      Mindre korsnäbb 3 ex Förbifl. 
      Snösparv 4 ex Rast 
      Gulsparv 2 ex Förbifl. 
      Storlabb 1 ex str S 07:12-07:14 (Sträckte väster om Nidingen.) 
      Havssula 1 1K+5 2K str S 07:15-08:45 
      Havssula 10 3K str S 07:15-08:45 07:15-08:45 
      Havssula 12 4K+2 5K str S 07:15-08:45 
      Havssula 60 5K+ str S 07:15-08:45 07:15-

08:45 (Åldersfördelningen för 90 ex kollades klockan 07:15-
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08:45: en 1K, fem 2K, tio 3K, tolv 4K, två 5K och sextio 5K+) 
      Havssula 200 ex str S 08:45-16:00 
      Grålira 1 ex str S 11:47-11:49 
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LÖRDAG 2 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Hanna Berg, 
Lotta Berg, Marianne Dannbeck, Mikael Hake, Ulrika Tollgren, 
Veronica Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 2 november 
2013 
 
 
VÄDER 
Lätt regn och vindstilla från klockan 09, måttligt regn 10:00-10:30.  
Uppklarnande efter lunch och en blek men skön novembersol 
penslade  
varma färger.  
Småningom började en svag sydostvind dra framför nästa kommande,  
djupa lågtryck. Prognosen talar om en blåsig och regnig söndag följt 
av  
en havsfågelmåndag! 
 
02:00: SSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +10,8C, vattenstånd +30 cm, lätta 
regnskurar, 1004 hPa 
05:00: SV 6 m/s, byvind 11 m/s, +9,9C, vattenstånd +35 cm, 
uppehåll, mulet, mkt god sikt 
08:00: SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +9,7C, vattenstånd +27 cm, mulet, 
tidvis lätt duggregn 
11:00: vxl 1 m/s, byvind 2 m/s, +9,7C, vattenstånd +23 cm, mulet, 
uppehåll, lätt dis 
14:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,4C, vattenstånd +22 cm, 
halvklart, dis, 1001 hPa 
17:00: SSO 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,2C, vattenstånd +30 cm, 
halvmulet, dis 
20:00: OSO 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,3C, vattenstånd +25 cm, nästan 
klart, lätt dis 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals via 
SMHI. 
 
 
Solen upp 07:29 och ner 16:23 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson samt den hemvändande kvartetten Lotta Berg, 
Hanna Berg,  
Ulrika Tollgren och Veronica Tollgren fram till klockan 11, då de 
avlöstes av  
ankommande Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand.  



Transporten gjordes med stationens egen ruffade snipa Stuff och 
skepparen  
tillika limerickens okrönte mästare, Mikael Hake. 
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 15 nät 07:00-07:30, 20 nät 07:30-09:30, 14 nät 09:30-
10:00 och  
16 nät 11:30-15:30. 
Burar som fröfällor: två vid Strandoxeln 07:30-16:30 och fem i 
Vresrosgången  
07:30-16:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
MINDRE SÅNGSVAN - klockan 15:08 hördes ropande mindre 
sångsvan in till labbet.  
Längs Playan sträckte två dussin individer mot SV. Tydligen hade de 
genat över 
Svacken, den lägsta delen av Ostudden.  
De fortsatte förbi Hamnudden och Klockfotsrevet. Danmark nästa! 
 
GRÅHÄGER - ett ex mot SV utanför Playan. 
 
SIDENSVANS - minst ett dussin ex gästade ön en stund. 
 
KAJA - en flock på minst 200 gjorde sträckförsök västerut.  
Omkring 15 ex blev kvar på ön någon timme. 
 
BÄNDELKORSNÄBB - Minst ett ex flög omkring och lockade 
tillsammans  
med tio mindre korsnäbbar klockan 11-12. 
 
LAPPSPARV - sträckte SV över fyrbyn och sedan ut över Hamnen 
mot SV. 
 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
23 individer av 11 arter: 
sparvhök 1, gärdsmyg 2, kungsfågel 1, blåmes 1, bofink 1, bergfink 2,  
grönfink 4, vinterhämpling 2, brunsiska 4, domherre 1 och gulsparv 4. 
 
Totalt denna månad 23 och hittills i år 8 882 nymärkningar. 
 



EXTERN KONTROLL:  
gråsiska med ring Stavanger Norway fångades i nät 13C och avlästes. 
 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Fågelstationens personal, 5+2, samt ansvarig för dagens båttransport,  
ger summa 8 personer på ön. 
 
 
ÖVRIGT 
* VINDSTILLA: Märkligt hur det kan sluta blåsa lagom till 
båttransporter.  
Förra helgen blev det en lucka i kulingvindarna fredag e.m. och nu 
stiltje 
mitt på dagen under ordinarie personalbytartid! 
* FJÄRIL: påfågelöga flög förbi östra och västra fyren över 
gårdsplanen. 
* FÖRSTA-KVÄLLEN-PÅ-ÖN-SUPÉ: Marianne och Gigi ordnade 
en utsökt  
middag med konversation om mat och matlagning från när och 
fjärran.  
Varmt tack! 
 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

Korp 1 ex Förbifl.  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Grönfink 4 ex Ringm 
      Vinterhämpling 2 ex Ringm 
      Brunsiska 4 ex Ringm 
      Domherre 1 ex Ringm 
      Gulsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Mindre sångsvan 24 2K+ str SV (Klockan 15:08 sträckte mindre 
sångsvanar längs Playan - tydligen hade flocken genat över 
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Svacken på Ostudden. De fortsatte förbi Hamnudden och över 
Klockfotsrevet.) 

      Gräsand 36 ex Stationär (Kausan) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex str S 
      Knipa 1 1K+ honfärgad Rast (Ostudden) 
      Småskrake 9 ex Rast (Hanne och två honfärgade vid Västudden 

samt sex ex söder om Hamnudden.) 
      Havssula 20 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Rast 
      Gråhäger 1 ex str SV 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Roskarl 4 ex Förbifl. 
      Silltrut 1 1K Märkt (Stationär sedan länge på Playan p.g.a. 

vingskada.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 100 ex Str 
      Sillgrissla 5 ex Str 
      Tordmule 10 ex Str 
      Tobisgrissla 2 ex Stationär (En 1K och en 2K+) 
      Sånglärka 1 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sidensvans 12 ex Förbifl. 
      Gärdsmyg 10 ex Stationär 
      Rödhake 3 ex Rast 
      Kungsfågel 2 ex Rast 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 10 ex Stationär 
      Kaja 200 ex Sträckförsök 
      Gråkråka 15 ex Str 
      Stare 60 ex str SV 
      Bofink 2 ex Rast 
      Bergfink 10 ex Rast 
      Grönfink 20 ex Rast 
      Grönsiska 4 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 10 ex Stationär 
      Gråsiska 15 ex Rast 
      Bändelkorsnäbb 1 ex Förbifl. (Minst ett ex flög omkring och 

lockade tillsammans med tio mindre korsnäbbar klockan 11-12.) 
      Mindre korsnäbb 10 ex Förbifl. 
      Lappsparv 1 ex str SV (Över fyrbyn och Hamnen.) 
      Snösparv 14 ex Rast 
      Gulsparv 10 ex Rast 
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SÖNDAG 3 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Marianne 
Dannbeck 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 3 november 
2013 
 
 
VÄDER 
Mulen natt och regn 06-08. Uppehåll följdes 10:30 av regnskurar.  
Soligt klockan 13-16, men sedan snabbt mulnande från väster. 
 
02:00: OSO 10 m/s, byvind 14 m/s, +9,3C, vattenstånd +21 cm, 
mulet, 996 hPa 
05:00: OSO 13 m/s, byvind 17 m/s, +8,5C, vattenstånd +28 cm, mkt 
god sikt, 993 hPa 
08:00: SO 15 m/s, byvind 19 m/s, +9,5C, vattenstånd +20 cm, dålig 
sikt i regn, 991 hPa 
11:00: S 12 m/s, byvind 17 m/s, +10,9C, vattenstånd +12 cm, mulet, 
lätta skurar, disigt 
14:00: S 14 m/s, byvind 17 m/s, +11,0C, vattenstånd +19 cm, n. klart, 
988 hPa 
17:00: S 16 m/s, byvind 23 m/s, +10,4C, vattenstånd +38 cm, mulet, 
god sikt 
20:00: SSV 15 m/s, byvind 21 m/s, +9,8C, vattenstånd +25 cm, 
mulet, 987 hPa 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals via 
SMHI. 
 
Solen upp 07:31 och ner 16:20 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand.  
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 3 nät 08:30-10:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SKEDAND - klockan 10:01 anlände en udda duo från norr in mot 
Strandoxeln.  
En sjöorrehona hade sällskap av en rar and en honfärgad skedand! De 



båda  
svängde utåt, rundade västudden mot söder för fortsatt färd.  
Skedanden fällde dock bland ejdrarna i den grova sjön väster om 
Kausastenen  
och sågs inte mer.  
Detta var årets andra fynd på Nidingen av skedand, som naturligtvis 
är en  
vanlig fågel på många andra lokaler Sverige. Första obs 2013 gjordes 
7 juli.  
Arten ses inte årligen härute och blev ny Nidingenart för 
undertecknad! 
 
SMÅLOM - en 1K, lågt mot söder, strax utanför Västudden. 
 
STORMFÅGEL - ett ex på f.m. mot S, samt tre ex samtidigt söderut 
klockan 15:25. 
HAVSSULA - min 120 ex på sträck: sex 2K, tre 3K, nio 4K och 
minst hundra 5K+. 
 
TOFSVIPA - ett ex flög omkring över Västudden på f.m. Arten är rar 
i november på Nidingen. 
SKÄRSNÄPPA - under f.m. födosökte ca 100 ex på Västudden. 
 
STORLABB - ett ex sträckte västerut norr om Nidingen 08:45. 
ALKEKUNG - två ex på sträck söderut. 
 
SÅNGLÄRKA - minst fem ex rastande på ön under f.m. Enstaka sågs 
på e.m. 
 
KOLTRAST - fyra 1K-hannar och en 1K-hona rastade på ön under 
större delen av dagen. 
TALTRAST - minst ett ex rastande. 
 
PILFINK - ett ex, eventuellt tre ex, höll till på e.m. kring Dammen. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
2 individer av 1 art: 
koltrast 2 två 1K-hannar 
 
Totalt denna månad 25 och hittills i år 8 884 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 



 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens personal befolkade Nidingen i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Ö-kockarna Marianne och Gigi slog till igen: 
Aftonens supé bestod av timjan- och apelsinskalstouchade 
rödspettafiléer  
på risbädd. Detta accentuerades av ett utsökt vitt vin och följdes upp 
av  
päronhalvor med smält saltlakritschoklad och grädde. 
Den nästan tystgående diskmaskinen AEG Goran röjde upp i köket 
efteråt. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Koltrast 2 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Skedand 1 1K+ honfärgad Rast (Anl tillsammans med en sjöorre 

från norr och fällde utanför Kausastenen. Andra fyndet i år på 
Nidingen - första var 7 juli. Denna annorstädes vanliga 
simandsart ses inte årligen på Nidingen.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 1 hane str S 
      Sjöorre 40 ex str S 
      Småskrake 3 1K+ honfärgad Förbifl. 
      Smålom 1 1K str S (11:45, strax utanför Västudden) 
      Stormfågel 4 ex str S 
      Havssula 6 2K+3 3K+9 4K+100 5K+ Str 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Toppskarv 12 ex Förbifl. 
      Tofsvipa 1 ex Förbifl. (Västudden klockan 10:15) 
      Skärsnäppa 100 ex Födosökande (Västudden under f.m. På 

Ostudden, under sena e.m. sågs en handfull fjäreplyttar.) 
      Roskarl 5 ex Stationär (Ostudden.) 
      Storlabb 1 ex str V (08:45 mot väster ca en kilometer norr om 

Nidingen.) 
      Skrattmås 1 1K str S (F.m.) 
      Skrattmås 1 1K+ str O (E.m.) 
      Fiskmås 5 ex Förbifl. 
      Silltrut 1 1K Märkt 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 500 ex Str 
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      Sillgrissla 20 ex Str 
      Tordmule 10 ex Str 
      Tobisgrissla 3 ex Rast 
      Alkekung 2 ex str S (En på f.m. och en under e.m.) 
      Sånglärka 10 ex Rast 
      Ängspiplärka 15 ex Rast 
      Skärpiplärka 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 7 ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Koltrast 4 1K hane+1 1K hona Rast 
      Taltrast 1 ex Stationär 
      Blåmes 4 ex Stationär 
      Talgoxe 10 ex Stationär 
      Gråkråka 4 ex Förbifl. 
      Stare 90 ex str SV 
      Pilfink 1 ex Rast (Minst ett ex, ev tre, nära dammen.) 
      Bofink 2 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Grönsiska 2 ex Rast 
      Vinterhämpling 25 ex Stationär 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
      Snösparv 14 ex Stationär (Ostudden) 
      Gulsparv 2 ex Rast 
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MÅNDAG 4 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Marianne 
Dannbeck 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 4 november 
2013 
 
 
VÄDER 
Mulen natt men uppklarnande innan gryningen. Vackert väder men 
från 13:30  
växlande molnighet och en del lättare regnskurar. 
 
02:00: SSV 16 m/s, byvind 21 m/s, +9,9C, vattenstånd +36 cm, mkt 
god sikt, 985 hPa 
05:00: SSV 14 m/s, byvind 19 m/s, +9,8C, vattenstånd +50 cm, n. 
klart, mkt god sikt 
08:00: SSV 13 m/s, byvind 17 m/s, +9,5C, vattenstånd +50 cm, 
halvklart, soligt 
11:00: SSV 13 m/s, byvind 16 m/s, +9,5C, vattenstånd +37 cm, mkt 
god sikt 
14:00: S 12 m/s, byvind 15 m/s, +8,5C, vattenstånd +38 cm, n. mulet, 
regnskurar 
17:00: SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,4C, vattenstånd +40 cm, n. 
mulet, 982 hPa 
20:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,7C, vattenstånd +45 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:33 och ner 16:18 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand.  
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 11 nät 14:45-16:45. 
Sträckobservationer: 07:15-12:15 från fågelstationens gårdstun. 
 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
STORMFÅGEL - endast ett ex i dag, trots bra bevakning i fem 
timmar. 
GRÅLIRA - sträckande SO 10:03-10:09. Upptäcktes i väster och kom 



allt  
närmare Nidingen för att småningom tangera Klockfotsrevet med 
kurs på kusten.  
 
HAVSSULA - 69 sulor åldersbestämdes på sydsträck klockan 07:15-
08:15:  
en 1K, elva 2K, sex 3K, tre 4K, sex 4K+ och 42 adulter. 
 
SKÄRSNÄPPA - under e.m. födosökte ca 100 ex längs Playan. 
ROSKARL - två 1K och en 2K+ på Ostudden. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - en 1K sträckte söderut väster om 
Nidingen 10:34-10:36. 
 
DVÄRGMÅS - en 1K sträckte söderut tidigt på morgonen 
tillsammans med tretåmåsar. 
TRETÅIG MÅS - minst 6 000 ex i dag. Kulmen kom klockan 08-10 
med 4 800 ex. 
 
ALKEKUNG - minst 22 ex på sträck söderut. Det svirrade på duktigt 
långt ut i dag  
men 22 ex rundade Västudden i alla fall! 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
5 individer av 4 arter: 
gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 2 och grönsiska 1. 
 
Totalt denna månad 30 och hittills i år 8 889 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Inga andra besökare på Nidingen än fågelstationstrion. 
 
 
ÖVRIGT 
* Marianne har fått två livskryss hittills på Nidingen: alkekung och 
grålira  
och som en följd därav kom det till kvällen plötsligt fram en liten 
plunta ädel  
dryck från Irland: 
 



En rapphöna från förstaden Bromma, 
till Nidingen varmt ville komma 
för att få sina kryss, 
hon firade nyss 
och tungt utav whiskyn hon somna! 
 
* Efter storm och kuling och regn putsades stationens fönster 
utvändigt.  
Nu ser vi alla bra ut! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 50 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 1 ex str S 
      Sjöorre 115 ex str S 
      Svärta 1 ex str S 
      Småskrake 1 1K+ honfärgad Stationär 
      Stormfågel 1 ex str S (Endast ett ex i dag, trots bra bevakning i 

fem timmar.) 
      Storskarv 10 ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär 
      Skärsnäppa 100 ex Födosökande (Playan under e.m.) 
      Roskarl 2 1K Stationär (Playan och Ostudden: två 1K och en 

2K+) 
      Roskarl 1 2K+ Stationär 
      Dvärgmås 1 1K str S 
      Fiskmås 4 ex Förbifl. 
      Silltrut 1 1K Märkt (Playan) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 6000 ex str S (Kulmen kom klockan 08-10 med 4 800 

ex.) 
      Sillgrissla 40 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 200 ex str S 
      Tordmule 30 ex str S 
      Tobisgrissla 3 ex str S 
      Alkekung 22 ex str S (Minst 22 ex. Det svirrade på duktigt långt 

ut i dag … men 22 ex rundade Västudden i alla fall!) 
      Sånglärka 1 ex Rast (Kausan) 
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      Ängspiplärka 6 ex Rast 
      Skärpiplärka 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Koltrast 1 1K hona+1 2K+ hona Rast 
      Blåmes - ex Stationär 
      Talgoxe - ex Stationär 
      Råka 2 ex str SV 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 3 ex Rast (3+2 har setts rasta på ön - alltså minst tre ex.) 
      Bofink 2 ex Rast 
      Grönsiska 1 hane Rast 
      Vinterhämpling 17 ex Stationär (Ostudden) 
      Snösparv 17 ex Stationär (Ostudden) 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Havssula 1 1K+11 2K str S 07:15-08:15 
      Havssula 6 3K str S 07:15-08:15 07:15-08:15 
      Havssula 3 4K+6 4K+ str S 07:15-08:15 
      Havssula 42 5K+ str S 07:15-08:15 07:15-08:15 (69 sulor 

åldersbestämdes på sydsträck 07:15-08:15: en 1K, elva 2K, sex 
3K, tre 4K, sex 4K+ och 42 adulter.) 

      Havssula 400 ex Str 08:15-12:15 
      Grålira 1 ex str SO 10:03-10:09 (Sträckande SO 10:03-10:09. 

Upptäcktes i väster och kom allt närmare Nidingen för att 
småningom tangera Klockfotsrevet med kurs på kusten.) 

      Bredstjärtad labb 1 1K str S 10:34-10:36 (Passerade Nidingen 
på västra sidan.) 
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TISDAG 5 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Marianne 
Dannbeck 

 

 Temperatur:    +10 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 5 november 2013 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med lite mer moln framåt gryningen. Vid 23-tiden i går 
kväll  
började vinden öka samtidigt som den vred sakta från SO till väst.  
Vindstyrkan fortsatte tillta, men långsamt, hela natten. 
Växlande molnighet från klockan 11 men mest soligt. Skurar i norr 
under e.m. 
 
02:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,7C, vattenstånd +45 cm, n. klart, 
980 hPa 
05:00: VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,6C, vattenstånd +50 cm, n. 
klart, mkt god sikt 
08:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,2C, vattenstånd +52 cm, n. klart, 
mkt god sikt men daller 
11:00: VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,9C, vattenstånd +38 cm, god 
sikt, lite daller, 985 hPa 
14:00: VSV 11 m/s, byvind 15 m/s, +10,1C, vattenstånd +43 cm, 
halvklart, mkt god sikt 
17:00: VSV 7 m/s, byvind 13 m/s, +9,7C, vattenstånd +48 cm, vxl 
moln, mkt god sikt 
20:00: SV 7 m/s, byvind 11 m/s, +8,9C, vattenstånd +50 cm, n. mulet, 
989 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
 
Solen upp 07:35 och ner 16:16 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand.  
 
 
VERKSAMHET 
- Fångst med 10 nät 06:30-11:30 
- Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-14:00 
- Fem burar med frön i Vresrosgången 07:00-14:00 



- Sträckobservationer 07:15-11:15 och 13:30-15:00 från 
fågelstationens gårdstun. 
 
OBSERVATIONER: 
 
KNÖLSVAN - en trio 2K+ sträckte SV. 
MINDRE SÅNGSVAN - nio ex i en flock mot SV. 
OB. SVAN - 10+20 ex. 
 
SÄDGÅS - två ex drog frenetiskt i täten för 18 grågäss.  
Första observation 2013 för Nidingen. 
 
GRÅGÅS - 205 ex fördelat på fem flockar, 18-70 ex, sträckte SV. 
KANADAGÅS - två ex sträckte i kölvattnet på en 33-flock grågäss. 
 
SVÄRTA - 1+2 ex mot S 
SMÅLOM - tre ex flyttade söderut - 07:52, 07:56 och 10:25. 
 
STORMFÅGEL - fyra ex mot N under dagen. 
HAVSSULA - 500 flyttande. 
 
SKÄRSNÄPPA - omkring 110 skärsnäppor, fördelade längs Playan 
och Ostudden. 
ROSKARL - tre individer, ett par äldre och en ung. 
 
TRETÅIG MÅS - 2500 sträckande. 
 
TRETÅIG MÅS - oljeskadad. I princip hela undersidan nedsölad med 
olja bruntonad.  
Höll sig nära Ostudden. 
 
ALKEKUNG - minst 40 ex rundade Västudden i dag. 
 
RINGDUVA - sju sträckande (sträckförsök?) och en rastande. 
 
SÄDESÄRLA - en ind.födosökte på gräsytorna i fyrbyn under f.m. 
och e.m. 
 
STEGLITS - ett ex flög omkring runt stationen på morgonen. 
 
LAPPSPARV - under sena e.m. stötte Gigi och Marianne på en 
rastande  
individ halvvägs ut på Ostudden. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 



9 individer av 5 arter: 
gärdsmyg 2, taltrast 1, bofink 3, grönfink 2 och gråsiska 1. 
 
Totalt denna månad 39 och hittills i år 8 898 nymärkningar. 
 
Kontroll av en grönfink märkt på Nidingen hösten 2012. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Öns enda gäster i dag var vi tre på fågelstationen. 
 
 
ÖVRIGT 
- November har börjat mycket bra när det gäller antalet fågelarter.  
Under de fem första dagarna blir summan fina 73 arter. 
I dag noterades en ny art för året - sädgås. 
- Det franska köket, under sedvanlig ledning av Marianne, slog i dag  
till med bondomelett - beledsagat av ett rustikt, allmogeinspirerat  
Zinfandelvin. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. svan 30 ex str SV (10+20) 
      Knölsvan 3 2K+ str SV 
      Mindre sångsvan 9 2K+ str SV 
      Sädgås 2 ex str SV (Drog i täten för en 15-grupp grågäss.) 
      Grågås 205 ex str SV (Fördelat på fem flockar, 18-70 ex.) 
      Kanadagås 2 ex str SV (Låg sist i en 33-flock grågäss.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 160 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 42 ex str S 
      Svärta 3 ex str S (1+2) 
      Småskrake 3 1K+ honfärgad Stationär 
      Småskrake 1 1K+ honfärgad str V 
      Smålom 3 ex str S (07:52, 07:56 och 10:25) 
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      Stormfågel 4 ex Str N 
      Havssula 500 ex Str 
      Havssula 30 ex Födosökande (Födosökande under e.m.) 
      Storskarv 15 ex Stationär 
      Toppskarv 20 ex Stationär 
      Sparvhök 1 3K+ hane Rast 
      Sparvhök 5 ex Str 
      Skärsnäppa 110 ex Stationär 
      Roskarl 2 2K++1 1K Stationär 
      Fiskmås 15 ex str S 
      Silltrut 1 1K Märkt 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2500 ex str S 
      Sillgrissla 40 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 500 ex str S 
      Tordmule 30 ex str S 
      Tobisgrissla 3 ex Födosökande 
      Alkekung 40 ex str S (1-3 ex åt gången.) 
      Ringduva 7 ex Str (Troligen sträckförsök.) 
      Ringduva 1 ex Rast (Sågs både på f.m. och e.m. i fyrbyn.) 
      Ängspiplärka 8 ex Rast 
      Skärpiplärka 1 ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Rast (Ett ex sågs födosöka under f.m. och e.m. på 

gräsytorna i fyrbyn.) 
      Gärdsmyg 10 ex Stationär 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Blåmes 3 ex Stationär 
      Talgoxe 4 ex Stationär 
      Gråkråka 4 ex Stationär 
      Stare 9 ex Rast (2+7) 
      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 3 ex Förbifl. 
      Grönfink 10 ex Rast 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Gråsiska 7 ex Rast 
      Lappsparv 1 ex Rast (Ostudden) 
      Snösparv 32 ex Stationär 
      Gulsparv 1 ex Lockläte 
 

 

Ostudden, Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Marianne Dannbeck 
 

  

Syfte: Oljeskadade sjöfåglar 
 

      Tretåig mås 1 ad Förbifl. 15:45 (I princip hela undersidan var 
oljeskadad - bruntonat. Födosökte, men höll sig nära ön.) 
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ONSDAG 6 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Marianne 
Dannbeck 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 6 november 
2013 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar efternatt, mulnande från väster i gryningen.  
Ymnigt regn 08:30-10:30 och samtidigt med regnfronten tillfällig  
vindökning från SSO.  
Uppehåll i drygt två timmar kring lunchtid, därefter måttligt regn 13-
15. 
 
02:00: VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,9C, vattenstånd +32 cm, 
halvklart, 989 hPa 
05:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,6C, vattenstånd +27 cm, n. klart, 
mkt god sikt 
08:00: SV 1 m/s, byvind 3 m/s, +7,7C, vattenstånd +34 cm, mulet, 
regn på gång 
11:00: SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +7,1C, vattenstånd +25 cm, duggregn, 
disigt, mulet 
14:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +7,1C, vattenstånd +30 cm, måttligt 
regn, mulet, disigt 
17:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,5C, vattenstånd +38 cm, regn, god 
sikt 
20:00: VSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,5C, vattenstånd +40 cm, 
halvklart 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:38 och ner 16:14 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand.  
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 23 nät 06:45-08:45 och 11:30-13:30. 
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-14:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
KNÖLSVAN - åtta + två 2K+ sträckte SV. 



 
GRÅGÅS - 20+44 sträckte S. 
KANADAGÅS - en kvartett mot SV, strax bakom knölsvansoktetten. 
 
EJDER - förlovningstider för gudingar och ådor med fin konsert  
av aaaoooo från Klockfotsrevet. 
SMÅSKRAKE - två hannar har på varsitt håll friat till grupper  
med honor/honfärgade. 
 
SKÄRSNÄPPA - 21 ex på Ostudden under sena e.m. 
DVÄRGBECKASIN - ett ex rastande vid Dammen. 
ROSKARL - endast ett ex sågs sent på e.m. 
 
SÄDESÄRLA - en rastande. Samma som i går? 
 
GRANSÅNGARE - ett ex rastande. 
 
TRÄDKRYPARE - ett ex födosökte på röda husets källarvägg innan  
den fick syn på Grindoxeln. Trist nog stod ett nät i vägen :) 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
35 individer av 13 arter: 
ängspiplärka 1, gärdsmyg 3, rödhake 1, gransångare 1, koltrast 1,  
björktrast 1, rödvingetrast 1, trädkrypare 1, bofink 3, bergfink 1,  
grönfink 14, gråsiska 4, brunsiska 1 och gulsparv 2. 
 
Totalt denna månad 74 och hittills i år 8 933 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE  
De svaga brisarna till trots, fingo vi ej några besökare hitstädes. 
 
 
ÖVRIGT 
* Tre tumlare, troligen en familj, tumlade mot SO mellan Nidingen 
och  
Malön klockan 07:30-07:35. 
* För första gången på länge var det så svaga vindar att vi kunde 
lyssna  
till ejderparens förlovningsmusik från vattnen kring Klockfotsrevet.  
Gudingarnas aaaoooo hördes för det frias nämligen redan i 



vinterkvarteren,  
då parbildningen (förlovningen) inleds för ejdrar, men också för andra 
dyk-  
och simänder.  
Exempelvis nere i Kausan visslar och snattrar gräsandsparen dagarna 
i ända  
och småskrakarna, som sporadiskt ses längs Norrstranden, visar då 
upp sitt  
spattiga och uppskruvade spel! I dag två hannar med två respektive 
tre honor  
att imponera på! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Björktrast 1 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 14 ex Ringm 
      Gråsiska 4 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 
      Gulsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 10 2K+ str SV (8+2) 
      Grågås 64 ex str S (20+44 som i höjd med Nidingen blev en 

flock.) 
      Kanadagås 4 ex str SV 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex str S 
      Småskrake 1 hane+2 hona Stationär 
      Småskrake 1 hane+3 hona Spel/sång, ej häckning 
      Småskrake 10 1K+ honfärgad Rast 
      Havssula 1 2K Födosökande 
      Havssula 2 5K+ Str 
      Havssula 1 5K+ Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 23 ex Stationär (Klockfotsrevet, 17 ex rastande 

samtidigt som minst sex toppar fiskade utanför Norrstranden.) 
      Sparvhök 1 hona Födosökande 
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      Sparvhök 1 ex Str (Retursträck NO på e.m.) 
      Skärsnäppa 21 ex Stationär (Ostudden) 
      Dvärgbeckasin 1 ex Rast (Dammen, sent på e.m.) 
      Roskarl 1 ex Stationär (Ostudden) 
      Fiskmås - ex str S 
      Silltrut 1 1K Märkt 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 28 ex Födosökande (Födosökande? Låg på vattnet i 

en tät grupp strax NO om Svacken.) 
      Sillgrissla - ex str S 
      Tordmule - ex str S 
      Tobisgrissla 3 ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (5-6 vardera på ost- och Västudden.) 
      Skärpiplärka 1 ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Koltrast 1 hane Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 2 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Talgoxe 5 ex Stationär 
      Trädkrypare 1 ex Rast (Födosökte bl.a. på röda husets 

källarvägg! Upptäckte sen att det fanns något som liknade träd 
(Grindoxeln) och flög/åkte dit … i ett av näten därstädes!) 

      Kaja 80 ex Sträckförsök 
      Gråkråka 7 ex Sträckförsök 
      Stare 25 ex Rast (Ca 20 + en kvintett.) 
      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast 
      Grönfink 30 ex Rast 
      Vinterhämpling 5 ex Rast 
      Gråsiska 10 ex Rast 
      Domherre 1 ex Lockläte 
      Snösparv 33 ex Stationär 
      Gulsparv 5 ex Rast 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777762&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777763&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777764&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777765&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777766&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777767&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777768&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777769&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777770&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777771&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777772&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777773&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777774&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777775&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777776&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777777&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777778&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777779&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777780&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777781&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777783&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777782&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777784&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777785&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777786&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777787&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777788&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777789&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777790&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777791&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777792&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777793&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777794&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777795&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777796&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777797&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30777798&mode=obsbok','ObsAndra');�


TORSDAG 7 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Marianne 
Dannbeck 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 7 november 
2013 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar efternatt med mycket god sikt. Ganska snabbt mulnande 
från SV i gryningen.  
Regnstänk 08:30 en stund. Halvklart och soligt 10-12 och 14-16.  
 
02:00: VSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,1C, vattenstånd +22 cm, 995 hPa 
05:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,4C, vattenstånd +22 cm, klart, mkt 
god sikt 
08:00: SSV 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,1C, vattenstånd +31 cm, mulet 
11:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,1C, vattenstånd +31 cm, 
halvklart, mkt god sikt 
14:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +9,1C, vattenstånd +32 cm, vxl 
moln, soligt, mkt god sikt 
17:00: VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +8,8C, vattenstånd +35 cm, vxl 
moln, god sikt 
20:00: VSV 10 m/s, byvind 12 m/s, +8,7C, vattenstånd +38 cm, 
halvklart, mkt god sikt 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:40 och ner 16:12 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand.  
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 17 nät 06:45-08:45, 15 nät 08:45-11:45, 12 nät 11:45-
12:45. 
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-15:00. 
Fem burar med frön i Vresrosgången 11:30-15:00. 
Sträckobservationer 13:00-15:30. 
 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
GRÅGÅS - en SV-sträckande 33-flock rastade en stund utanför 



Lillbryggan. 
 
STORMFÅGEL - en till två individer sträckte då och då fr.o.m. 
klockan 13:00  
med en markerad kulmen 14:45-15:15 då upp till sex stormfåglar 
kunde ses  
samtidigt i tubkikaren en kilometer ut eller närmare.  
Samtidigt bågade många stormfåglar / tretåmåsar långt ute vid västra 
horisonten.  
Minst 100 havhestar noterades på flyttning nästan samtliga mot syd. 
 
HAVSSULA - en 1K, tre 2K, en 3K, fyra 4K och minst 40 5K+ 
födosökte. 
 
SKÄRSNÄPPA - fem ex flög utmed Nordstranden.  
 
DVÄRGBECKASIN - ett ex rastande vid Dammen.  
Troligen samma individ som i går. 
 
OB. BREDSTJÄRTAD-/KUSTLABB - en ungfågel sågs helt kort i 
väster  
vid två tillfällen under e.m. då den mobbade en tretåig mås. 
 
TRETÅMÅS - cirka tusen sträckande under dagen. 
 
ALKEKUNG - tre (1+2) på sträck söderut. 
 
SÄDESÄRLA - en stationär. Säkert samma som i går och förrgår. 
 
TRÄDKRYPARE - gårdagens ringmärkta individ kvar och födosökte  
flitigt på fyr- och husväggar samt på gräsmattorna.  
 
SNÖSPARV - en flock på 35 ex sträckte lågt och målmedvetet  
västerut 09:35 samtidigt som öns 30-flock huserade på Västudden. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
1 individ av 1 art: 
grönfink 1. 
 
Totalt denna månad 75 och hittills i år 8 934 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 



 
BESÖKARE  
Endast stationspersonalen bevistade ön denna dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Tvära kast i fångsten - i går 35 ex av 13 arter - i dag endast en 
grönfink! 
Toaletterna tömdes och fågellådorna i ringmärkarlabbet fick nytt 
papper. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Grönfink 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 33 ex str SV (Flocken rastade en stund utanför 
Lillbryggan innan danmarksresan fortsatte.) 

      Gräsand 35 ex Stationär (Kausan) 
      Ejder 100 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex str S 
      Svärta 1 2K+ hane str S (Med i en liten sjöorreflock.) 
      Småskrake 7 ex Stationär 
      Stormfågel 100 ex Str (De flesta mot syd. En till två ind sträckte 

då och då fr.o.m. 13:00 med kulmen 14:45-15:15 då upp till sex 
stormfåglar kunde ses samtidigt i tubkikaren en kilometer ut eller 
närmare. Längs horisonten i väster bågade dessutom många 
*storm/måsar* söderut.) 

      Havssula 1 1K+3 2K+1 3K+4 4K Födosökande 
      Havssula 40 5K+ Födosökande (Dessutom en 1K, tre 2K, en 3K, 

fyra 4K förutom minst 40 5K+. Samtliga kan anses ha varit 
födosökande under långsam flyttning. Många fiskade nordost om 
Nidingen, inåt kusten.) 

      Storskarv 12 ex Stationär 
      Toppskarv 20 ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Str 
      Skärsnäppa 5 ex Förbifl. 
      Dvärgbeckasin 1 ex Stationär (Dammen. Troligen samma individ 

som i går.) 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 1K Födosökande (Sågs endast 

korta stunder ovanför horisonten i väster under e.m. Mest verkade 
den ligga på vattnet.) 

      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1000 ex Str 
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      Sillgrissla 10 ex str S 
      Tordmule 10 ex str S 
      Tobisgrissla 3 1K Stationär 
      Alkekung 3 ex str S 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 8 ex Rast 
      Skärpiplärka 2 ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Stationär (Samma individ som 5-6.11.) 
      Gärdsmyg 6 ex Stationär (Två ex vinterrevirsjöng i dag) 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Blåmes - ex Stationär 
      Talgoxe - ex Stationär 
      Trädkrypare 1 ex Stationär (Samma (ringmärkt) individ som i 

går 6.11.) 
      Råka 1 1K Str 
      Gråkråka 5 ex Sträckförsök 
      Stare 21 ex str SV 
      Bofink 3 ex Rast 
      Grönfink 15 ex Rast 
      Snösparv 35 ex str V (En 35-flock sträckte parallellt med 

Nordstranden mot väster samtidigt som öns stationära (?) gäng 
födosökte på Västudden.) 

      Snösparv 30 ex Stationär (Sågs bl.a. på Västudden under f.m.) 
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FREDAG 8 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Marianne 
Dannbeck 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 8 november 
2013 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med mycket god sikt. Soligt fram t.o.m. lunch,  
sedan sakta överskyande och lätt disigt. Mulet till kvällen. 
 
02:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,9C, vattenstånd +36 cm, 1002 
hPa 
05:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,2C, vattenstånd +37 cm, klart, 
mkt god sikt 
08:00: SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,2C, vattenstånd +35 cm, 
halvklart, soligt, 15 km sikt 
11:00: SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,0C, vattenstånd +28 cm, n. 
klart, sikten 10 km 
14:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,1C, vattenstånd +19 cm, 
överskyat, dis, 1005 hPa 
17:00: SSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +9,9C, vattenstånd +15 cm, mulet, 
disigt 
20:00: SSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +9,8C, vattenstånd +25 cm, mulet 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:42 och ner 16:09 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand.  
 
 
VERKSAMHET 
Fångst med 7 nät 10:00-13:00, 9 nät 13:00-14:00. 
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-13:00. 
Fem burar med frön i Vresrosgången 07:00-13:00. 
Sträckobservationer 07:30-14:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
ALFÅGEL - en hanne kom flygande från norr och fällde NV om 
Nidingen. 
 



SVARTNÄBBAD ISLOM - en 1K tvärade över Ostudden 10:36, 
något öster  
om Kruthuset. Islommen kom från NV i vågtoppshöjd med SO-kurs, 
men  
efter passagen av Nidingens östra udde, höll den mer sydlig kurs. 
 
STORMFÅGEL - 15 ex under f.m. och två ex under tidig e.m. 
 
HAVSSULA - fyra 2K, nio 3K, nio 4K, fjorton 4K+ och minst 87 ex 
i åldern 5K+.  
Närmare 125 sulor bokfördes sträckande inom sektorn S-NV klockan 
07:30-14:00. 
 
SKÄRSNÄPPA - omkring 60 ex födosökte runt Nidingens stränder i 
dag.  
 
DVÄRGBECKASIN - ett ex rastande vid Dammen. Troligen samma 
som 6-7.11. 
 
ROSKARL - ett ex rastande i Kausan. 
 
STORLABB - ett ex mot S 08:01 utanför Västudden. 
 
SILLMULAR - 600 sträckande söderut. 
ALKEKUNG - fem ex (2+1+2) mot SV. 
 
SÄDESÄRLA - en stationär. Säkert samma som 5-7.11. 
RÅKA - fem adulter och en 1K sträckte tillsammans västerut, strax 
norr om Nidingen. 
 
HÄMPLING - en förbiflygande västerut. Eventuellt sträckande. 
SNÖSPARV - en flock på 33 ex stationära på ön. 
 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Fångsten uteblev helt! 
Totalt denna månad 75 och hittills i år 8 934 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete utfördes i dag. 
 
 
BESÖKARE  
Noll besökare utifrån, så stationstrion var ensamma på Nidingen i 
dag. 



 
 
ÖVRIGT 
 
* Projekt svartnäbbad islom!  
 
De senaste tre veckorna har flera svartnäbbade islommar rapporterats 
från  
kustlokaler söder om Nidingen, individer som troligen sträckt 
innanför ön och  
inte noterats av oss.  
Således beslöts att sista (?) dagen, för vår del, bevaka sträcket på 
insidan av  
Nidingen. 
Vi höll kontinuerlig bevakning inom sektorn NV-O klockan 07:30-
14:00 i lä  
av fågelstationens nordöstra hörn och fick utdelning efter tre timmar:  
 
Då sträckte en ung svartnäsa i vågtoppshöjd mot SO in i Görans 
tubfält 10:36  
från NV. Efter ca 20 sekunder skymdes den av Fotogenboden och när 
islommen  
väl blev synlig igen, hade den tagit höjd och tvärade över Ostudden 
mellan  
Kruthuset och Prästens grav! 
 
* Ringmärkarlabbet städades. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 3 ex str SV 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 32 ex Str 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 1 2K+ hane Rast 
      Sjöorre 95 ex str S 
      Stormfågel 17 ex str S (15 under f.m. samt två efter lunch.) 
      Havssula 4 2K+9 3K+9 4K+14 4K+ str V 
      Havssula 87 5K+ str V (Klockan 07:30-14:00. Förutom minst 87 

adulter även fyra 2K, nio 3K, nio 4K och fjorton 4K+) 
      Storskarv 7 ex Stationär 
      Toppskarv 12 ex Stationär 
      Skärsnäppa 60 ex Rast 
      Dvärgbeckasin 1 ex Stationär (Dammen. Säkert samma individ 

som 6-7.11.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Kausan) 
      Storlabb 1 ex str S (Klockan 08:01, väster om Nidingen.) 
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      Fiskmås 3 ex str S 
      Silltrut 1 1K Märkt 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 600 ex str S (Bra flyttning klockan 08-10 samt 12-

13.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 600 ex str S 
      Tobisgrissla 4 ex Stationär 
      Alkekung 5 ex str SV 
      Ängspiplärka 10 ex Rast 
      Skärpiplärka 1 ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Stationär (Säkert samma som 5-7.11.) 
      Gärdsmyg 7 ex Stationär 
      Blåmes - ex Stationär 
      Talgoxe - ex Stationär 
      Råka 5 2K++1 1K str V 
      Gråkråka 4 ex Rast 
      Stare 50 ex Rast 
      Stare 350 ex str SV 
      Bofink 2 ex Rast 
      Bergfink 1 ex Förbifl. 
      Grönfink 7 ex Rast 
      Grönsiska 2 ex Förbifl. 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
      Snösparv 33 ex Stationär 
      Svartnäbbad islom 1 1K str S 10:36-10:37 (Inflygande i 

vågtoppshöjd från NV klockan 10:36, höjde sig 10-15 meter och 
tvärade över Ostudden söderut mellan Kruthuset och Prästens 
grav.) 
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LÖRDAG 9 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Gigi Sahlstrand, Göran Andersson, Marianne 
Dannbeck, Per Arne Lindgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 9 november 2013 
 
VÄDER 
Vindökningen kom klockan 03 och kraftigt regn föll klockan 08-12. 
Regn även en stor del av eftermiddagen och nederbörd totalt 8 mm 
idag. 
02:00: SSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,4C, vattenstånd +30 cm, 1004 
hPa 
05:00: OSO 9 m/s, byvind 13 m/s, +7,9C, vattenstånd +20 cm, mulet, 
dis, 1002 hPa 
08:00: O 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,8C, vattenstånd +18 cm, regn, 
måttlig sikt, 998 hPa 
11:00: O 10 m/s, byvind 12 m/s, +7,4C, vattenstånd +32 cm, regn, 
dålig sikt, 993 hPa 
13:00: SSO 12 m/s, byvind 16 m/s, +9,1C, vattenstånd +47 cm, regn, 
dålig sikt, 990 hPa 
16:00: SV 7 m/s, byvind 16 m/s, +8,0C, vattenstånd +45 cm, regn, 
dålig sikt, 988 hPa  
19:00: VSV 12 m/s, byvind 19 m/s, +7,2C, vattenstånd +34 cm, regn, 
dålig sikt, 992 hPa 
22:00: VSV 15 m/s, byvind 22 m/s, +7,6C, vattenstånd +42 cm, 992 
hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:44 och ner 16:07 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Marianne Dannbäck och Gigi Sahlstrand avlöstes 
vid 13-tiden av Per-Arne Lindgren och Uno Unger under ganska tuffa 
väderförhållanden. Transporten sköttes av Lasse Hellberg med 
stationsbåten Stuff. 
 
VERKSAMHET 
Ingen nätfångst idag. 
Fröfällan vid Strandoxeln 13:00-16:00. 
Fem burar med frön i Vresrosgången 13:00-16:00. 
 
OBSERVATIONER: 
SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex varav 160 bara på Ostudden vid 16-
tiden. 
ROSKARL två ex i sällskap med skärsnäppor på Ostudden vid 16-
tiden 
HORNUGGLA ett ex stöttes vid norra nätstolpen vid nätplats 6E och 



flög iväg österut över ön vid 15-tiden.  
SVART RÖDSTJÄRT en hanne (mörk i ansiktet, 1K paradoxus eller 
2K+) födosökte kring fågelstationen och västra gamla fyren under 
f.m. Drog sig neråt Kausan sen. Sågs åter vid fyrmästarhuset vid 15-
tiden. 
PILFINK ett ex vid stationen. 
DOMHERRE tre individer födosökte på marken vid nätplats 11. 
SNÖSPARV en flock på minst 50 ex stationära på ön. 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Inga fåglar ringmärktes idag. 
Totalt denna månad 75 och hittills i år 8 934 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete utfördes i dag. 
 
BESÖKARE  
Endast den avgående och nya fågelstationspersonalen samt skepparen 
Lasse Hellberg, alltså totalt 6 personer.  
 
ÖVRIGT 
Stefan Petterssons väderstation slutade att fungera vid 03-tiden natten 
till idag. Han rapporterade detta på Facebook från Thailand, där han 
tillbringar sin semester för tillfället. Han bad oss starta om routern på 
vinden i fyrmästarhuset, så vid 17-tiden fick vi igång väderstationen 
igen.  
 
VID DATORN 
Göran Andersson och Uno Unger 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 35 ex Stationär (Ca 35 ex, låg i Kausan i skymningen.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 honfärgad Stationär (Den låg i Kausan.) 
      Havssula - ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Minst 200 ex varav 160 bara på 

Ostudden vid 16-tiden.) 
      Roskarl 2 ex Stationär (De var i sällskap med ca 160 skärsnäppor 

på Ostudden vid 16-tiden.) 
      Fiskmås 1 ad Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Förbifl. 
      Ob. sillgrissla/tordmule - ex Förbifl. 
      Hornuggla 1 ex Rast (Den stöttes vid norra nätstolpen vid 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799178&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799179&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799180&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799181&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799182&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799183&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799184&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799185&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799186&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799187&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799188&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799189&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799190&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30799191&mode=obsbok','ObsAndra');�


nätplats 6E och for iväg österut över ön.) 
      Ängspiplärka 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Gärdsmyg 2 ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 hane Rast (Födosökte bl.a. runt stationen och 

västra gamla fyren. Mörka fjädrar i ansiktet, 1K paradoxus eller 
2K+.) 

      Koltrast 1 ex Rast 
      Blåmes - ex Stationär 
      Talgoxe 2 ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 15 ex Rast (Ca 15 ex.) 
      Pilfink 1 ex Rast 
      Bofink 2 ex Rast 
      Grönfink 5 ex Rast 
      Vinterhämpling 1 ex Rast (Den höll till vid Dammen.) 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Domherre 3 ex Rast 
      Snösparv 50 ex Stationär (Ca 50 ex höll till på ön.) 
      Gulsparv 1 ex Rast 
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SÖNDAG 10 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 10 november 
2013 
 
VÄDER 
Under natten minskade vindstyrkan relativt snabbt. I gryningen så 
gott som helmulet och god sikt. Vid 09-tiden delvis uppklarnande 
från norr och därefter växlande molnighet med tidvis solsken resten 
av dagen.  
01:00: SV 15 m/s, byvind 19 m/s, +7,7C, vattenstånd +33 cm, 999 
hPa 
04:00: VSV 9 m/s, byvind 14 m/s, +7,5C, vattenstånd +9 cm, 996 hPa 
07:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +7,3C, vattenstånd +4 cm, 997 hPa 
10:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,1C, vattenstånd +13 cm, 998 hPa 
13:00: NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,9C, vattenstånd +16 cm, 1001 
hPa 
16:00: N 8 m/s, byvind 11 m/s, +6,1C, vattenstånd +12 cm, 1004 hPa 
19:00: N 9 m/s, byvind 11 m/s, +6,5C, vattenstånd +5 cm, 1009 hPa 
22:00: N 7 m/s, byvind 11 m/s, +6,0C, vattenstånd +9 cm, 1013 hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:47 och ner 16:05. 
 
PERSONAL 
Per-Arne Lindgren och Uno Unger 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 21 nät 07:00-14:30. 
Burfångst med 20 burar i Kausan 10:30-16:15 och 5 burar med frön i 
Vresrosgången 07:00-16:00. 
Fångst med fröfällan vid Strandoxeln 07:00-16:00. 
 
OBSERVATIONER: 
SPETSBERGSGÅS - En flock på 10 ex sträckte söderut strax O om 
Lilleland 11:27 i sällskap med 18 kanadagäss. 
HAVSSULA - 2 adulta ex flög omkring N om ön sent på 
eftermiddagen.  
SKÄRSNÄPPA - Ca 30 ex varav hälften födosökande i Kausan under 
förmiddagen. 
KÄRRSNÄPPA - 1 årsunge födosökte i sällskap med några 
skärsnäppor i Kausan vid 10-tiden. 
ROSKARL - 2 ex höll till på SO-udden under eftermiddagen. 
SVART RÖDSTJÄRT - Gårdagens fågel fångades i nät 1A och 
visade sig vara en 1K hane av den ovanliga morfen paradoxus.  
SNÖSPARV - Ca 50 ex, höll mestadels till på Ostudden och Svacken.  



VINTERHÄMPLING - 5 ex kvar på ön. 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
8 ex av 5 arter. 
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, svart rödstjärt 1, grönfink 1 och 
brunsiska 2. 
Totalt denna månad 83 och hittills i år 8 942 nymärkningar. 
Dessutom två egna kontroller av fåglar tidigare märkta på Nidingen, 
dels en 2K+ hona grönfink märkt som 1K 30/10 2012, dels en 2K+ 
hona bofink märkt som 1K 23/9 2012.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT 
Per Arne har bytt skruvar och hjälpligt justerat gångjärn på 
Tvättstugans/Brygghusets/Duschkåkens ytterdörr, vars dörrkarm dock 
är sprucken och bör bytas ut. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 34 ex str SV (9 ad 09:30, 20 ad 09:35 illsammans med 
145 grågäss samt 1 par med 3 årsungar 10:23.) 

      Spetsbergsgås 10 ex str S (En flock på 10 ex sträckte söderut 
strax O om Lilleland 11:27 i sällskap med 18 kanadagäss.) 

      Grågås 257 ex str SV (145 ex 09:35, 57 ex 11:20 och 55 ex 
14:23.) 

      Kanadagås 44 ex str S (26 ex 10:23 över Västudden och 18 ex 
tillsammans med 10 spetsbergsgäss 11:27 strax O om Lilleland.) 

      Gräsand 38 ex Stationär (I Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 1 honfärgad Rast (Den höll till vid Ostudden.) 
      Småskrake 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Havssula 2 ad Förbifl. (De flög omkring N om ön sent på 

eftermiddagen.) 
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      Storskarv 25 ex Stationär (Ca 25 ex.) 
      Toppskarv 25 ex Stationär (Ca 25 ex.) 
      Skärsnäppa 30 ex Stationär (Ca 30 ex varav hälften födosökande 

i Kausan under förmiddagen.) 
      Kärrsnäppa 1 1K Stationär (Den födosökte i sällskap med några 

skärsnäppor i Kausan vid 10-tiden.) 
      Roskarl 2 ex Stationär (De höll till på SO-udden under 

eftermiddagen.) 
      Silltrut 2 ex Stationär (1 ad stod på en sten utanför Västudden 

under förmiddagen och dessutom var den färgringmärkta och 
vingskadade årsungen V.S1M kvar på Playan.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 10 ex Förbifl. (Minst 10 ex omkringflygande N om ön 

under dagen.) 
      Tobisgrissla 5 ex Stationär (Minst 5 ex höll till runt Nidingen.) 
      Ängspiplärka 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 3 (1 2K+ och 2 1K) 

ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 4 ex Stationär (Minst 4 ex varav 1 årsung hona 

ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär (Ca 5 ex.) 
      Svart rödstjärt 1 1K hane Rast (Gårdagens fågel fångades i nät 

1A och ringmärktes. Den visade sig vara en 1K hane av den 
ovanliga morfen paradoxus.) 

      Koltrast 1 ex Rast 
      Blåmes 1 1K Stationär (En egen kontroll.) 
      Talgoxe 7 ex Stationär (Minst 7 ex.) 
      Gråkråka 3 ex Stationär (1 par + 1 ex.) 
      Stare 7 ex Rast 
      Bofink 3 ex Rast (3 ex varav en egen kontroll av en 2K+ hona 

som ringmärktes här på Nidingen som 1K 23/9 2012.) 
      Bergfink 1 hona Rast (Den satt en stund i Kruthusoxeln.) 
      Grönfink 6 ex Rast (1 2K+ hona ringmärktes. Dessutom en egen 

kontroll av en 2K+ hona som märktes på Nidingen som 1K 30/10 
2012.) 

      Vinterhämpling 5 ex Rast 
      Gråsiska 3 ex Rast (3 ex varav 2 ringmärktes som årsunga 

brunsiskor.) 
      Snösparv 50 ex Stationär (Ca 50 ex, höll mestadels till på 

Ostudden och Svacken. .) 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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MÅNDAG 11 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 11 november 
2013 
 
VÄDER 
Natten till idag gnistrande stjärnklar med mycket god sikt och 
mojnande nordvind. Från gryningen en klarblå himmel, dock en del 
dimmoln in över fastlandet. Vid 11-tiden successivt mulnande och 
från 12:30 helmulet resten av dagen. I gryningen och ett par timmar 
framåt lade sig en del rimfrost på marken och kl. 08:00 noterades 
dygnets lägsta temperatur på +2,2C. 
01:00: N 7 m/s, byvind 9 m/s, +5,7C, vattenstånd +20 cm, 1017 hPa 
04:00: N 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,6C, vattenstånd +16 cm, 1021 hPa 
07:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +3,1C, vattenstånd +12 cm, 1023 hPa 
10:00: SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +3,9C, vattenstånd +12 cm, 1026 hPa 
13:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +5,5C, vattenstånd +16 cm, 1025 hPa 
16:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,6C, vattenstånd +8 cm, 1025 hPa 
19:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +8,7C, vattenstånd +1 cm, 1024 
hPa  
22:00: SV 13 m/s, byvind 16 m/s, +9,5C, vattenstånd +2 cm, 1021 
hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:49 och ner 16:03. 
 
PERSONAL 
Per-Arne Lindgren och Uno Unger 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 26 nät 07:00-14:00. 
Burfångst med 25 burar i Kausan 07:15-16:15.  
Fångst med fröfällan vid Strandoxeln 07:00-16:00. 
 
OBSERVATIONER: 
HAVSSULA - 1 årsunge flög österut längs öns sydsida 11:11.  
HAVSÖRN - 1 yngre fågel (2K-) kom österifrån och gjorde ett varv 
runt Nidingen och försvann åter österut 09:30. 
SPARVHÖK - 1 adult hane fångades i ett av Kruthusnäten och 
ringmärktes.  
KÄRRSNÄPPA - 3 ex i sällskap med 2 roskarlar på Ostudden vid 15-
tiden. 
ROSKARL - 2 ex höll till på Ostudden under eftermiddagen. 
SVART RÖDSTJÄRT - Den 1K hane som ringmärktes igår sågs 
födosökande på Playan strax efter gryningen.  
STEGLITS - 1 ex flög österut över ön vid 10-tiden.  



VINTERHÄMPLING - 3 ex kvar på ön. 
SNÖSPARV - Ca 60 ex kvar på ön.  
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
34 ex av 9 arter. 
Sparvhök 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, trädkrypare 1, bofink 1, 
grönfink 1, gråsiska 24, gulsparv 1 och sävsparv 2. 
Totalt denna månad 117 och hittills i år 8 976 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT 
Nu är potatislandet äntligen höstgrävt och all kvarvarande potatis 
upptagen. Efter sortering på sorter kommer vårens sättpotatis finnas i 
tillräcklig mängd i jordkällaren över vintern.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 24 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 2 ad str S (De passerade O om Lilleland 10:25.) 
      Grågås 200 ex str S (Minst 200 ex varav merparten passerade 

10:25.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 honfärgad Rast (De kom norrifrån och landade strax N 

om Klockfotsrevet 10:35.) 
      Knipa 4 ex Rast 
      Knipa 6 ex str SV (En flock, passerade 07:50 N om ön.) 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Havssula 1 1K Förbifl. (Den flög österut längs öns sydsida 

11:11.) 
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      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 40 ex Stationär (Ca 40 ex.) 
      Havsörn 1 2K- Förbifl. (1 yngre fågel kom österifrån och gjorde 

ett varv runt Nidingen och försvann åter österut 09:30.) 
      Sparvhök 1 ex str SV 
      Sparvhök 1 2K+ hane Rast (1 adult hane fångades i ett av 

Kruthusnäten och ringmärktes vid 10-tiden .) 
      Kärrsnäppa 3 ex Rast (De var i sällskap med 2 roskarlar på 

Ostudden vid 15-tiden.) 
      Roskarl 2 ex Stationär (De höll till på Ostudden under 

eftermiddagen.) 
      Silltrut 1 1K Stationär (Den färgringmärkta från tidigare dagar 

kvar och födosöker på tångvallen på Playan.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ängspiplärka 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 2 ex Stationär (Ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Rödhake 1 1K Stationär (En egen kontroll från tidigare i höst.) 
      Svart rödstjärt 1 1K hane Rast (Den 1K hane som ringmärktes 

igår sågs födosökande på Playan strax efter gryningen.) 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Talgoxe 7 ex Stationär (Minst 7 ex.) 
      Trädkrypare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Str 
      Stare 6 ex Rast 
      Bofink 3 ex Rast (Minst 3 ex varav 1 1K hona ringmärktes.) 
      Bergfink 1 ex Rast 
      Grönfink 7 ex Rast (Minst 7 ex varav 1 1K hona ringmärktes.) 
      Steglits 1 ex Förbifl. (Den flög österut över ön vid 10-tiden.) 
      Vinterhämpling 3 ex Rast 
      Gråsiska 25 ex Rast (Minst 25 ex varav 24 ringmärktes.) 
      Snösparv 60 ex Stationär (Ca 60 ex höll till på ön.) 
      Gulsparv 1 2K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 2 1K Rast (Hane + hona, ringmärktes.) 
 

 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813577&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813578&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813579&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813580&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813581&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813582&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813583&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813584&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813585&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813586&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813587&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813588&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813589&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813590&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813591&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813592&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813593&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813594&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813595&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813596&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813597&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813598&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813599&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813600&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813601&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813602&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813603&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813604&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813605&mode=obsbok','ObsAndra');�
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=30813606&mode=obsbok','ObsAndra');�


TISDAG 12 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 12 november 2013 
 
VÄDER 
Regn och dålig sikt åtminstone från midnatt och mer eller mindre 
kontinuerligt fram till 14-tiden, därefter delvis uppklarnande från NV. 
Ej sikt till fastlandet i gryningen, men Lilleland syntes då. Sikten 
varierade sedan något under dagen och ibland såg man Onsalalandet 
skymta i diset trots regnet. 
01:00: SSV 13 m/s, byvind 17 m/s, +8,9C, vattenstånd +12 cm, 1022 
hPa 
04:00: S 15 m/s, byvind 18 m/s, +8,3C, vattenstånd +2 cm, 1018 hPa 
07:00: SSV 15 m/s, byvind 19 m/s, +8,6C, vattenstånd -7 cm, 1017 
hPa 
10:00: SSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +8,9C, vattenstånd -6 cm, 1016 
hPa 
13:00: SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +9,2C, vattenstånd +10 cm, 1016 
hPa 
16:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,6C, vattenstånd +16 cm, 1015 
hPa 
19:00: V 6 m/s, byvind 11 m/s, +9,5C, vattenstånd +15 cm, 1016 hPa 
22:00: V 10 m/s, byvind 13 m/s, +8,7C, vattenstånd +16 cm, 1017 
hPa  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:51 och ner 16:01. 
 
PERSONAL 
Per-Arne Lindgren och Uno Unger 
 
VERKSAMHET 
Ingen fågelfångst idag pga. regn och kulingvindar. Däremot 
bevakning av havsfågelsträcket under tiden 08:50-16:20 men med en 
timmas uppehåll från 13:30 . 
 
OBSERVATIONER: 
SVÄRTA 3 ex passerade mot S utanför Västudden 15:15. 
SMÅLOM 1 ex passerade mot S utanför Västudden 16:13. 
GRÅHAKEDOPPING 1 årsunge höll till strax utanför nordstranden 
under tiden 10:30-13:30. 
HAVSSULA 20 ex passerade utanför Västudden och 17 ex sträckte 
söderut O om ön. De 20 som passerade V om ön fördelade sig på 7 
2K, 1 3K, 3 4K och 9 ad.  
TOPPSKARV En färgringmärkt årsunge flög västerut längs 
nordstranden 09:42. Den hade en stor orange ring på vänster fot av 



den typ som Tommy Järås använde i somras på boungar på 
Väderöarna i norra Bohuslän. 
TRETÅIG MÅS Ca 310 ex passerade mot S varav ca 50 innanför 
Nidingen. 110 ex (96 ad + 14 juv) sträckte förbi utanför Västudden 
fram till 13:30. Efter 14:30 passerade ca 150 ex V om ön varav 
många långt ut. 
ALKEKUNG 2 ex varav 1 ex passerade mot S utanför Västudden 
09:05 och 1 ex flög fram och åter utanför nordstranden 09:50 och 
strax därefter.  
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Ingen ringmärkning idag pga. otjänlig väderlek. 
Totalt denna månad 117 och hittills i år 8 976 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT 
Per Arne har skruvat fast en lös kontakt i vindsrummet, som han 
upptäckte i samband med hans bekväma övervakning av 
havsfågelsträcket på insidan av Nidingen genom vindsrummet. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 5 ex str SV (De passerade över ön 14:32.) 
      Gräsand 30 ex Stationär (Minst 30 ex i Kausan och längs 

nordstranden.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 17 ex str S (1 + 3 + 13.) 
      Svärta 3 ex str S (De passerade 15:15.) 
      Knipa 6 ex str S (1 + 4 + 1.) 
      Småskrake 5 ex Förbifl. (1 + 4.) 
      Smålom 1 ex str S (Den passerade V om ön 16:13.) 
      Gråhakedopping 1 1K Rast (Den höll till strax utanför 

nordstranden under tiden 10:30-13:30.) 
      Havssula 37 ex str S (20 passerade utanför Västudden och 17 

sträckte söderut O om ön. De 20 som passerade V om ön fördelade 
sig på 7 2K, 1 3K, 3 4K och 9 ad.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär (En färgringmärkt årsunge flög västerut 

längs nordstranden 09:42. Den hade en stor orage ring på vänster 
fot av den typ som Tommy Järås använde i somras på boungar på 
Väderöarna i norra Bohuslän.) 
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      Skärsnäppa 15 ex Rast (Ca 15 ex, höll till längs nordstranden 
och i Kausan.) 

      Skrattmås 2 ad str S (1 + 1.) 
      Fiskmås 15 ex str S (Minst 12 ad och 3 årsungar.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 310 ex str S (Ca 310 ex passerade mot S varav ca 50 

innanför Nidingen. 110 ex (96 ad + 14 juv) sträckte förbi utanför 
Västudden fram till 13:30. Efter 14:30 passerade ca 150 ex V om 
ön varav många långt ut.) 

      Sillgrissla 29 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 40 ex str S (Ca 40 ex varav ca 5 

passerade på insidan av Nidingen) 
      Tordmule 14 ex str S (En flock på 12 ex passerade utanför 

Västudden 12:53. Dessutom 1 + 2 senare under eftermiddagen.) 
      Tobisgrissla 3 ex Stationär 
      Alkekung 1 ex str S (Den passerade utanför Västudden 09:05.) 
      Alkekung 1 ex Förbifl. (Den flög fram och åter utanför 

nordstranden 09:50 och strax därefter.) 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Stationär 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe 7 ex Stationär (Ca 7 ex.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 45 ex str SV (En flock passerade 14:35) 
      Grönfink - ex Rast 
      Snösparv 50 ex Stationär (Ca 50 ex.) 
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ONSDAG 13 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 13 november 
2013 
 
VÄDER 
Natten var stjärnklar. I gryningen låg en molnbank norrut över 
fastlandet. Under dagen mestadels solsken men en del mindre moln 
täckte tidvis himlen. Sikten måttlig till ganska god under dagen. 
01:00: V 10 m/s, byvind 13 m/s, +8,2C, vattenstånd +29 cm, 1017 
hPa 
04:00: V 10 m/s, byvind 13 m/s, +7,9C, vattenstånd +35 cm, 1017 
hPa 
07:00: V 11 m/s, byvind 16 m/s, +7,7C, vattenstånd +30 cm, 1018 
hPa 
10:00: VNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +8,8C, vattenstånd +36 cm, 1019 
hPa 
13:00: VNV 11 m/s, byvind 18 m/s, +9,2C, vattenstånd +41 cm, 1019 
hPa 
16:00: VNV 14 m/s, byvind 18 m/s, +9,0C, vattenstånd +43 cm, 1020 
hPa 
19:00: VNV 14 m/s, byvind 18 m/s, +8,5C, vattenstånd +30 cm, 1020 
hPa 
22:00: VNV 14 m/s, byvind 18 m/s, +8,1C, vattenstånd +12 cm, 1021 
hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:53 och ner 15:59. 
 
PERSONAL 
Per-Arne Lindgren och Uno Unger 
 
VERKSAMHET 
Burfångst med 25 burar i Kausan 11:15-16:15.  
Fångst med fröfällan vid Strandoxeln 11:15-16:15. 
Ingen nätfångst idag pga. hårda vindar.  
Bevakning av havsfågelsträcket under tiden 08:20-15:20 men med en 
del uppehåll efter 14:00. 
 
OBSERVATIONER: 
SVÄRTA En årsunge passerade mot S utanför Västudden 10:20. 
STORMFÅGEL Minst 5 ex flög både mot N och mot S under 
förmiddagen, alla långt ut till havs. 
GRÅLIRA Den passerade mot N ganska långt ut 09:26. 
HAVSSULA Ca 40 ex, flög i lite olika riktningar under dagen. Flest 
adulta, även en del 2K-5K men bara en årsunge. 



TOPPSKARV En färgringmärkt årsunge flög västerut längs 
nordstranden 08:20. Den hade en stor orange ring och utgjorde 
troligen samma fågel som igår. 
PILGRIMSFALK Två ungfåglar, hane + hona, besökte ön samtidigt 
under tiden 08:30-08:35 och spanade efter potentiella byten. De 
försvann dock utan att ha fått något byte. 
ROSKARL Ett ex höll till i Kausan vid 14-tiden. 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
19 ex av 1 art. 
Skärsnäppa 19. 
Totalt denna månad 136 och hittills i år 8 995 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT 
Idag var det till att börja med inte mycket annat att göra än att bevaka 
havsfågelsträcket. Tyvärr gick vinden upp på VNV ganska tidigt så 
det blev aldrig något markant sydgående sträck utan mest lite 
kringflygande i olika riktningar. Det bästa var ju gråliran som drog 
norrut, men i övrigt sågs bara de vanliga havssulorna, tretåiga 
måsarna och sillmularna samt några stormfåglar. 
Med relativt högt vattenstånd och mycket färsk tång längst in i 
Kausan sökte sig ett 30-tal skärsnäppor dit för födosök vid 11-tiden. 
Vi placerade därför ut 25 vadarburar strategiskt där snäpporna höll till 
och det resulterade i inte mindre än 19 fångade och nymärkta 
årsungar. Utöver det fick vi bara en kontroll, nämligen av en ungfågel 
som redan hade märkts på ön den 24/10. Trots att vi såg många äldre 
redan färgringmärkta snäppor lät de sig inte fångas.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 19 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 2 ex str SV (De passerade långt ut i NV 09:51.) 
      Gräsand 42 ex Stationär (De höll mestadels till i Kausan som 

vanligt.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 21 ex str S (8 + 9 + 4.) 
      Svärta 1 1K str S (Den passerade utanför Västudden 10:20.) 
      Småskrake 1 ex Förbifl. 
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      Stormfågel 5 ex Förbifl. (De flög både mot N och mot S under 
förmiddagen, alla långt ut till havs.) 

      Grålira 1 ex Str N (Den passerade ganska långt ut 09:26.) 
      Havssula 40 ex Förbifl. (De flög i lite olika riktningar under 

dagen, Flest adulta, men även en del 2K-5K och bara en årsunge.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär (En färgringmärkt årsunge flög västerut 

längs nordstranden liksom igår och passerade 08:20. Troligen 
utgjorde det samma individ som sågs igår.) 

      Pilgrimsfalk 2 1K Födosökande (Två ungfåglar, hane + hona, 
besökte ön samtidigt under tiden 08:30-08:35 och spanade efter 
potentiella byten. De försvann dock utan att ha fått något byte.) 

      Skärsnäppa 80 ex Stationär (80-100 ex varav 19 årsungar 
ringmärktes.) 

      Roskarl 1 ex Stationär (Den höll till i Kausan vid 14-tiden.) 
      Fiskmås 5 ex Stationär (Ca 5 ex varav 1 2K och 1 1K.) 
      Silltrut 1 1K Stationär (Den färgringmärkta fågeln på Playan.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 150 ex Förbifl. (Ca 150 ex grovt uppskattat.) 
      Sillgrissla 30 ex str S (Ca 30 ex.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 150 ex str S (Ca 150 ex, grovt 

uppskattat.) 
      Tordmule 2 ex str S 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka 1 ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Stationär 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe - ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Stare 45 ex str SV (En flock, passerade vid 08:30-tiden.) 
      Grönfink - ex Rast 
      Vinterhämpling 4 ex Rast 
      Snösparv 50 ex Stationär 
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TORSDAG 14 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 14 november 
2013 
 
VÄDER 
Natten något disig men molnfri och med månsken. Från gryningen 
mulet, men något lättande molntäcke vid 12-tiden, så att solen tittade 
fram nätt och jämt under eftermiddagen. Måttlig sikt under dagen.  
01:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,2C, vattenstånd +7 cm, 1020 hPa 
04:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,5C, vattenstånd +6 cm, 1018 hPa 
07:00: S 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,9C, vattenstånd +2 cm, 1016 hPa 
10:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +8,9C, vattenstånd -1 cm, 1015 hPa 
13:00: S 11 m/s, byvind 12 m/s, +8,6C, vattenstånd 0 cm, 1014 hPa 
16:00: S 11 m/s, byvind 15 m/s, +8,5C, vattenstånd +12 cm, 1015 hPa 
19:00: S 10 m/s, byvind 13 m/s, +8,5C, vattenstånd +8 cm, 1017 hPa 
22:00: S 9 m/s, byvind 12 m/s, +8,5C, vattenstånd 0 cm, 1018 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:56 och ner 15:57. 
 
PERSONAL 
Per-Arne Lindgren och Uno Unger 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 12 nät 08:15-14:15. 
Burfångst med 25 burar i Kausan 08:00-16:00 och med 11 burar på 
Playan 12:00-16:00. 
Fångst med fröfällan vid Strandoxeln 08:00-16:00. 
 
OBSERVATIONER: 
ROSKARL 2 ex höll till på Ostudden tillsammans med ca 25 
skärsnäppor. 
GRANSÅNGARE 1 ex, troligen av rasen abietinus, nätfångades och 
ringmärktes under morgonen. 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
1 ex av 1 art. 
Gransångare 1. 
Totalt denna månad 137 och hittills i år 8 996 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 



BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT  
En enveten sydvind gav inga havsfåglar idag. I lä för vinden kunde vi 
i alla fall sätta upp några nät, men det gav bara en sen gransångare 
och två egna kontroller av öns ca 7 stationära talgoxar. Fröfällan gav 
bara en egen kontroll av den ena av de två blåmesar som är kvar på 
ön. Vi hade dessutom utplacerat alla 36 fungerande vadarburar, men 
idag hade vi inte samma tur som igår och fick bara två egna kontroller 
av skärsnäppor. Som synes inte så mycket att göra på 
ringmärkningsfronten.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gransångare 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 19 ad str SV (12 ex passerade längs öns sydsida 11:37 
liksom 7 ex 12:15.) 

      Gräsand 47 ex Stationär (I Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex str S 
      Småskrake 3 ex Stationär (Minst 3 ex.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Skärsnäppa 75 ex Stationär (Ca 75 ex varav ca 25 ex på 

Ostudden och resten på västra halvan av ön. Burfångsten idag 
resulterade i 2 egna kontroller, en ad och en årsunge.) 

      Roskarl 2 ex Stationär (De höll till på Ostudden tillsammans med 
ca 25 skärsnäppor under förmiddagen.) 

      Skrattmås 1 1K str S (Den passerade söderut vid Ostudden 
11:40.) 

      Silltrut 1 1K Stationär (Den färgringmärkta V.S1M var kvar på 
Playan.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 ad Förbifl. 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1 ex str S 
      Skärpiplärka 1 ex Rast (På Hamnudden.) 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär (Ca 5 ex.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Den nätfångades och ringmärktes under 

morgonen och var troligen av rasen abietinus.) 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe - ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Bofink 1 ex Stationär (1-2 ex.) 
      Vinterhämpling 4 ex Rast (De höll till vid Dammen.) 
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      Snösparv 40 ex Stationär (Minst 40 ex.) 
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FREDAG 15 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 15 november 
2013 
 
VÄDER 
En mulen natt övergick i en likaledes mulen dag. Ganska disigt under 
morgonen och man såg knappast fastlandet. Något bättre sikt från 10-
tiden och man kunde åtminstone skymta Ringhals. Mitt på dagen 
skymtades solen under någon timma, men under eftermiddagen åter 
mulet. 
01:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,5C, vattenstånd +6 cm, 1020 hPa 
04:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,6C, vattenstånd +17 cm, 1021 hPa 
07:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,3C, vattenstånd +12 cm, 1023 hPa 
10:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,0C, vattenstånd +11 cm, 1024 hPa 
13:00: SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +8,8C, vattenstånd +22 cm, 1023 
hPa 
16:00: VSV 9 m/s, byvind 15 m/s, +8,7C, vattenstånd +32 cm, 1023 
hPa 
19:00: VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +8,4C, vattenstånd +30 cm, 1023 
hPa 
22:00: SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +8,9C, vattenstånd +27 cm, 1021 
hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:58 och ner 15:56. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger 
 
VERKSAMHET 
Nätfångst med 18 nät 07:30-13:30. 
Burfångst med 25 burar i Kausan 12:00-16:00. 
Fångst med fröfällan vid Strandoxeln 07:45-16:15. 
 
OBSERVATIONER: 
STORLOM 1 ex passerade mot S vid Lilleland 11:06. 
ROSKARL 2 ex höll till på Ostudden tillsammans med några 
skärsnäppor under eftermiddagen. 
ALKEKUNG 2 ex passerade tillsammans strax utanför Västudden 
12:51. 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 4 arter. 



Skärsnäppa 7, björktrast 1, bergfink 2 och gråsiska 5. 
Totalt denna månad 152 och hittills i år 9 011 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT  
När det gäller antalet ringmärkta fåglar i år, så är det långt ifrån något 
rekordår. Idag kan vi dock glädja oss åt att vi passerade 9 000 märkta 
exemplar. Fågel nummer 9 000 blev en 1K hane bergfink. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 7 ex Ringm 
      Björktrast 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storlom 1 ex str S (Den passerade söderut vid Lilleland 11:06.) 
      Stormfågel 100 ex Förbifl. (Ca 100 ex omkringflygande ute vid 

horisonten under eftermiddagen.) 
      Havssula 12 2K+ str S (12 ex i olika åldrar dock ingen 1K.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Skärsnäppa 75 ex Stationär (Ca 100 ex varav 7 årsungar 

ringmärktes.) 
      Roskarl 2 ex Stationär 
      Fiskmås 1 ad Stationär 
      Silltrut 1 1K Stationär (Samma ungfågel som tidigare kvar på 

Playan.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 100 ex Förbifl. (Minst 100 ex, flertalet flygande 

söderut.) 
      Sillgrissla 7 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 50 ex str S 
      Tordmule 1 ex str S 
      Alkekung 2 ex str S (De passerade tillsammans strax utanför 

Västudden 12:51.) 
      Skärpiplärka 2 ex Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär (Ca 5 ex.) 
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      Koltrast 1 hane Rast 
      Björktrast 7 ex Rast (7 ex varav 1 adult hane ringmärktes.) 
      Blåmes 1 ex Stationär 
      Talgoxe - ex Stationär 
      Gråkråka 3 ex Stationär (1 par + 1 ex, det sistnämnda jagades 

iväg av paret.) 
      Stare 4 ex Rast 
      Bergfink 2 1K Rast (Hane + hona, ringmärktes.) 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Gråsiska 5 ex Rast (5 ringmärktes varav 1 cabaret.) 
      Snösparv 50 ex Stationär (Minst 50 ex.) 
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LÖRDAG 16 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 16 november 
2013 
 
VÄDER 
Mulet sedan igår kväll och hela natten och fortsatt så under dagen 
fram till 13-tiden. Därefter tittade solen fram under 2 timmar, men 
resten av dagen var det växlande molnighet. Under kvällen och 
framåt hade vi tidvis ett vackert månsken från en måne som blir full i 
morgon. Något disigt och sikten därför måttlig. Som längst i SO 
skymtade man nätt och jämt Ringhals. 
01:00: VSV 10 m/s, byvind 15 m/s, +9,5C, vattenstånd +27 cm, 1021 
hPa 
04:00: VSV 8 m/s, byvind 13 m/s, +9,7C, vattenstånd +20 cm, 1020 
hPa 
07:00: VSV 7 m/s, byvind 12 m/s, +9,6C, vattenstånd +13 cm, 1019 
hPa 
10:00: VSV 6 m/s, byvind 10 m/s, +9,6C, vattenstånd +7 cm, 1020 
hPa 
13:00: VSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,0C, vattenstånd +16 cm, 
1018 hPa 
16:00: VSV 10 m/s, byvind 15 m/s, +9,8C, vattenstånd +22 cm, 1018 
hPa 
19:00: VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +9,7C, vattenstånd +26 cm, 1017 
hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:00 och ner 15:54. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger 
 
VERKSAMHET 
Burfångst med 25 burar i Kausan 08:30-17:00 och 11 burar på Playan 
10:00-17:00. 
Fångst med fröfällan vid Strandoxeln 08:30-16:00. 
Nedtagning av alla nät inför morgondagens temporära 
stationsstängning. 
 
OBSERVATIONER: 
STORMFÅGEL 1 ex passerade mot N långt ut V om ön 12:42. 
HAVSSULA 3 ad och 1 juv höll till N om ön och åtminstone 
ungfågeln sågs fiskande. 
ROSKARL 2 ex höll till på Ostudden och på Playan.  
JÄRNSPARV 1 ex höll till i ett slånbuskage vid SMHI:s väderstation. 



Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
9 ex av 2 arter. 
Skärsnäppa 8 och skärpiplärka 1. 
Totalt denna månad 161 och hittills i år 9 020 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer. 
 
ÖVRIGT  
Undertecknad körde 4 skottkärror fulla med bränd tång från Kausan 
och lade på vårt sedan tidigare i veckan höstgrävda potatisland. 
Vidare är all sättpotatis nu fördelade i tre lådor i jordkällaren färdiga 
för att sätta till våren.  
Vid en inventering av övervintrande adulta fjärilar i jordkällaren 
hittades påfågelöga 2 i NO-delen och flikfly 2 i SO-delen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 10 honfärgad Förbifl. (1 + 1 + 8.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Stormfågel 1 ex Str N (Den passerade långt ut i väster 12:42.) 
      Havssula 4 ex Förbifl. (3 ad och 1 juv höll till N om ön och 

åtminstone ungfågeln sågs fiskande.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär (En årsunge med stor orange färgring 

på vänster ben flög söderut förbi Västudden 08:27 och landade ca 
2 km S om Klockfotsrevet. Möjligen samma fågel som setts 
tidigare i veckan.) 

      Skärsnäppa 75 ex Stationär (Minst 75 ex varav 8 årsungar 
ringmärktes.) 

      Roskarl 2 ex Stationär (De höll till på Ostudden och senare under 
dagen även på Playan.) 

      Fiskmås 1 ad Förbifl. 
      Silltrut 1 1K Stationär (Samma ungfågel som tidigare under 

veckan.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
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      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 30 ex Förbifl. (Minst 30 ex varav 2 juv.) 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 15 ex str S (Ca 15 ex.) 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär (Ca 5 ex.) 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Stationär (1-2 ex.) 
      Talgoxe - ex Stationär 
      Gråkråka 4 ex Stationär (Öns par jagade undan 2 andra ex.) 
      Stare 40 ex str SV (Ca 40 ex i en flock passerade ut över Kausan 

08:23.) 
      Stare 2 ex Rast (På Playan under eftermiddagen.) 
      Bergfink 1 ex Rast (Den hördes i fyrområdet.) 
      Snösparv 80 ex Stationär (Ca 80 ex.) 
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SÖNDAG 17 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 17 november 
2013 
 
VÄDER 
Natten till idag molnfri med ett strålande månsken från en fullmåne. 
En helt molnfri himmel från gryningen och hela dagen och dessutom 
god sikt. Solen värmde gott i lä och så var det också nästan 10 
plusgrader hela dagen. 
01:00: VSV 10 m/s, byvind 16 m/s, +9,3C, vattenstånd +27 cm, 1015 
hPa 
04:00: V 12 m/s, byvind 16 m/s, +9,7C, vattenstånd +30 cm, 1016 
hPa 
07:00: VNV 13 m/s, byvind 15 m/s, +9,6C, vattenstånd +28 cm, 1018 
hPa 
10:00: NV 10 m/s, byvind 14 m/s, +9,6C, vattenstånd +19 cm, 1021 
hPa 
13:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,6C, vattenstånd +13 cm, 1023 
hPa 
16:00: VNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +8,7C, vattenstånd +11 cm, 1023 
hPa 
19:00: VNV 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,5C, vattenstånd +15 cm, 1023 
hPa 
22:00: SV 4 m/s, byvind 4 m/s, +7,9C, vattenstånd +6 cm, 1022 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:02 och ner 15:52. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Burfångst med 25 burar i Kausan 08:15-16:00 och 11 burar på Playan 
08:30-15:00. 
 
OBSERVATIONER: 
STORMFÅGEL 3 ex passerade mot N långt ut V om ön 08:57, 09:02 
resp. 09:27. 
HAVSSULA Ca 20 ex förbiflygande både söderut och norrut V och 
N om ön under förmiddagen. Mest adulta fåglar men även en del 2K-
5K. 
TOPPSKARV För fjärde gången senaste veckan sågs en årsunge med 
stor orange färgring på vänster ben flygande förbi Västudden under 
morgonen. Den passerade idag 09:25 och troligen rör det sig om ett 
och samma ex vid samtliga tillfällen. 



ROSKARL 2 ex höll till på Playan.  
MINDRE KORSNÄBB 3 ex sträckte över fyrområdet mot SV 10:35. 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
3 ex av 2 arter. 
Skärsnäppa 2 och stare 1. 
Totalt denna månad 164 och hittills i år 9 023 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE  
Endast fågelstationens 2 personer.  
 
ÖVRIGT  
Årets kontinuerliga verksamhet som startades 11 mars i år avslutades 
i princip idag. I morgon planeras nämligen en tidig avfärd redan vid 
08-tiden, då vår skeppare Lasse Hellberg kommer och hämtar oss 
med stationsbåten. Helt slut för året är dock inte verksamheten utan 
ytterligare två veckor från nästa helg har avsatts för fångst av 
skärsnäppor som skall förses med ljusloggrar. 
Efter nattens hårda V-vindar blåste flagglinan sönder men efter lite 
trix lyckades vi skarva ihop den så att vi kunde hala flaggan.  
Per Arne såg vid 13-tiden ett påfågelöga som satt och solade sig på ett 
strandkålsblad och som dessutom flög omkring i murvinkeln S om 
fyrvaktarbostaden. Det är troligen det senaste fyndet av friflygande 
påfågelöga på Nidingen.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 25 ex str SV (Först passerade 8 ad + 2 juv tillsammans 
med en obest. gås 10:03, därefter 8 ad 10:19 och till sist 1 par 
med 5 juv tillsammans med 2 grågäss 13:32.) 

      Grågås 67 ex str SV (2 ex passerade tillsammans med 7 
sångsvanar 13:32. Därefter sträckte en flock på ca 65 ex längs 
nordstranden 14:40.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex str S (5 + 9 + 4 + 4 + 1 + 27. De passerade nära 

Västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Stormfågel 3 ex Str N (De passerade mot N långt ut V om ön 
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08:57, 09:02 resp. 09:27.) 
      Havssula 20 ex Förbifl. (Ca 20 ex förbiflygande både söderut och 

norrut V och N om ön under förmiddagen. Mest adulta fåglar men 
även en del 2K-5K.) 

      Storskarv 25 ex Stationär (Ca 25 ex.) 
      Toppskarv 15 ex Stationär (Ca 15 ex. För fjärde gången senaste 

veckan sågs en årsunge med stor orange färgring på vänster ben 
flygande förbi Västudden under morgonen. Den passerade idag 
09:25 och troligen rör det sig om ett och samma ex vid samtliga 
tillfällen.) 

      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Ca 100 ex varav 2 årsungar 
ringmärktes.) 

      Roskarl 2 ex Stationär (De höl till på Ostudden och på Playan.) 
      Silltrut 1 ex Stationär (Den något vingskadade ungfågeln med 

färgring V.S1M härdar fortfarande ut på Playan.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 50 ex Förbifl. (Minst 50 ex varav flertalet passerade 

norrut.) 
      Sillgrissla 2 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 20 ex str S 
      Tobisgrissla 2 ex Stationär (En adult och en årsunge utanför 

nordstranden.) 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka 4 ex Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär (Ca 5 ex.) 
      Blåmes 1 ex Stationär (1-2 ex.) 
      Talgoxe 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Gråkråka 5 ex str SV (En flock.) 
      Stare 40 ex str SV (En flock på 25 ex passerade 08:15, dessutom 

sträckte ett par mindre flockar senare på dagen.) 
      Stare 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 1K hona ringmärktes.) 
      Grönfink 4 ex Rast 
      Vinterhämpling 8 ex Rast 
      Mindre korsnäbb 3 ex str SV (De passerade över fyrområdet 

10:35.) 
      Snösparv 80 ex Stationär (Ca 80 ex.) 
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MÅNDAG 18 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 18 november 
2013 
 
VÄDER 
Vid midnatt fortfarande månsken från en fullmåne men ganska disigt. 
Därefter under efternatten successivt mulnande och i gryningen 
nästan helmulet. God sikt under moronen. 
 
01:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,1C, vattenstånd -1 cm, 1020 hPa 
04:00: SSV 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,1C, vattenstånd 0 cm, 1018 hPa 
07:00: SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,9C, vattenstånd +6 cm, 1016 
hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:04 och ner 15:50. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Ingen fångstverksamhet idag. Tidig avfärd från Nidingen. 
 
OBSERVATIONER: 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Ingen ringmärkning idag. 
Totalt denna månad 164 och hittills i år 9 023 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
Förutom fågelstationens 2 personer endast vår skeppare Lasse 
Hellberg, som kom och körde oss iland redan vid 08-tiden.  
 
ÖVRIGT 
Vem tror ni har tillbringat flest dagar på Nidingen i år? Jo, det har 
undertecknad gjort! Dagens datum blev exakt min 100:de dag på 
fågelstationen anno 2013. Slå det den som kan! Under året har jag 
bl.a. haft nöjet att uppleva tre nya arter för fågelstationen 
sommargylling, fältsångare och sibirisk piplärka tillika ringmärkta. 
 



VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 40 ex Stationär 07:00-08:45 (De låg som vanligt i 
Kausan.) 

      Ejder 20 ex Stationär 07:00-08:45 (Endast de spom låg i Kausan 
räknades och dessa var fördelade på 17 hanar + 3 honor.) 

      Småskrake 7 ex Stationär 07:00-08:45 (De höll till i Kausan.) 
      Storskarv - ex Stationär 07:00-08:45 
      Toppskarv - ex Stationär 07:00-08:45 
      Gråtrut - ex Stationär 07:00-08:45 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 07:00-08:45 (hördes) 
      Talgoxe 1 ex Stationär 07:00-08:45 (hördes) 
      Gråkråka 4 ex Stationär 07:00-08:45 
      Snösparv 1 ex Stationär 07:00-08:45 (hördes) 
      Gulsparv 1 ex Rast 07:00-08:45 (Den flög upp från slånbuskaget 

närmast N om fågelstationen.) 
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ONSDAG 20 November 2013 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Tommy Järås, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 20 november 
2013 
 
VÄDER 
Växlande molnighet, O vind ca 5 m/s, ca 6 plusgrader. 
 
Solen upp 08:08 och ner 15:54. 
 
PERSONAL 
Tommy Järås, Anders Melin, Lasse Hellberg och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
En dagstur ut till Nidingen för stängning av fågelstationen inför 
vintern. 
 
OBSERVATIONER: 
ROSKARL - 3 ex födosökande på Playans mäktiga tångvall. 
SKATA - 1 ex besökte ön under ca 1 timma mitt på dagen. Första 
obsen på Nidingen i år.  
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Ingen ringmärkning idag. 
Totalt denna månad 164 och hittills i år 9 023 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Vinteravställning av fågelstationen. 
 
BESÖKARE  
Förutom fågelstationens 4 personer hade två glasmästare anlänt med 
egen båt. Dessutom kom Ante från Bua med svärson ut med en 
elektriker samt Anders Eydal och John Ödman från Fastighetsverket 
och deras konsult Kent Andersson. Alltså totalt 12 personer på ön 
idag. 
 
ÖVRIGT 
De två glasmästarna kom ut med egen båt redan före oss och de 
skulle under ett par dagar montera ner lanterninglasen på de gamla 
fyrarna inför nedlyftandet med hjälp av helikopter av lanterninerna. 
Fastighetsverkets personal kom ut med sängar till de nyinredda 
rummen i stora förrådsbyggnaden och monterade även lås på samtliga 
fem dörrar på samma byggnad. 
 
VID DATORN 



Uno Unger 
 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 6 ex str SV 09:15-14:30 (4 ad + 2 juv passerade 
tillsammans 12:30.) 

      Grågås 3 ex str SV 09:15-14:30 (De passerade rakt över ön 
09:27.) 

      Gräsand 5 ex Stationär 09:15-14:30 (Ca 5 ex.) 
      Ejder 20 ex Stationär 09:15-14:30 (Minst 10 ex.) 
      Svärta 2 ex str S 09:15-14:30 (De passerade tillsammans 12:41 

strax utanför Västudden.) 
      Knipa 12 ex Stationär 09:15-14:30 (En flock, lyfte vid 

Klockfotsrevet.) 
      Småskrake 5 ex Stationär 09:15-14:30 (5-10 ex.) 
      Storskarv 35 ex Stationär 09:15-14:30 
      Toppskarv 25 ex Stationär 09:15-14:30 (Ca 25 ex, både på 

Ostudden och Klockfotsrevet.) 
      Skärsnäppa 2 ex Stationär 09:15-14:30 (På stenar längst ut på 

Västudden.) 
      Roskarl 3 ex Stationär 09:15-14:30 (De födosökte på Playans 

mäktiga tångvall.) 
      Silltrut 1 1K Stationär 09:15-14:30 (Den något vingskadade 

ungfågeln märkt med färgring V.S1M var kvar på Playans 
tångvall.) 

      Gråtrut 30 ex Stationär 09:15-14:30 (Ca 30 ex.) 
      Havstrut 10 ex Stationär 09:15-14:30 (Ca 10 ex.) 
      Tretåig mås 10 ad Förbifl. 09:15-14:30 (Minst 10 ex.) 
      Tobisgrissla 1 ex Stationär 09:15-14:30 (I vinterdräkt, låg N om 

Västudden) 
      Skärpiplärka 8 ex Stationär 09:15-14:30 
      Gärdsmyg 5 ex Stationär 09:15-14:30 (5-10 ex.) 
      Blåmes 2 ex Stationär 09:15-14:30 
      Talgoxe 6 ex Stationär 09:15-14:30 (Minst 6 ex.) 
      Skata 1 ex Rast 09:15-14:30 (Den upptäcktes då den vid 11-tiden 

satt i stora slånbuskaget NV om hönshuset. Därefter sågs den 
flyga omkring i fyrområdet och ut över Västudden. Vid ett tillfälle 
satt den högst upp på nya fyren. Den försvann efter ca 1 timma 
utan att vi såg vart.) 

      Gråkråka 2 ex i par Stationär 09:15-14:30 
      Stare 1 ex Rast 09:15-14:30 
      Bofink 1 ex Stationär 09:15-14:30 (hördes) 
      Grönfink 28 ex Stationär 09:15-14:30 
      Vinterhämpling 12 ex Stationär 09:15-14:30 
      Gråsiska 5 ex Rast 09:15-14:30 
      Snösparv 80 ex Stationär 09:15-14:30 (Ca 80 ex.) 
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